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REVERENDISSIMO^ELIGIOSISSIMO. AC SAPIENTISSIMO

PFRANCISCODEMATTOS
DEDITISSIMUS IPS1,AC DEVINCTISSIMUS CL1ENS,

S. P. D.

ERME So,Vir Magne,feretro conVolvêre dm,

ex auo meoum argumenti -varii fermonem «0MM»

ultimo docuift, , Noftratum nonnullos reUgtofos , &
doilos Virm, (id,quodfapeaUàs,te dtcente, accepe-

ram) mflr,([tmo M<ecenati tuofoam qttemqve me-

ditaripanegyrim.Lredebans ita meo tufenfuper la-

tm Jerwinoflrun, petere ,
qmftvero arg^re,~no-

i firam quoaueVm tanto.&maxime aftfimo Pro.

*^^™^J

topJ»ti»oflro , m«'.
y^m erud.te «*$™£>

r, -Líid id etl, ÇenÇt me dtè pungi,»W ™ túaforti

otutntem mamm. ®m*V» '
J

vilbariS} ham nofier operam negkgeret

difflueamft cyam mtlbu'f^
,eVloribm ,„i„tfteruS

.Bam ut a me noum
calamm, fém noveras add»u ^^^.^^
inyratitudimsamoltrer, (nece J Umm haheo ) tabellam mn,
tibi \»re è$«mem ™mn* l

™Zde Urra, Poema iBud /«ccefvis horis,

quanmm ratto tempor.s ,& corp^
j ifi

y mfervienik

Hudtolucubratum
>"f%

s

-J"lL{lmt , nnouomnibuS .& probat*

ris, ofendes : ea frff&W* 'Xkorubore, cruciarem. Tripartiu argu-

n.odeftU^mperfu^
mento beattfftmi SoctetMs nol>r*~on , j

Maceis
*jj»«2íft;

h
t
Í::ZZ}andam Operu tenui,

reigravUa*^bat
' ^ZLdum mdújdent, penuriamtempom,

tatem, aut-vttia. caufabor, <V
MmAam~-

lLnuii ;„.„«/« , exl«aum--ve re-

mi altis OftnMum rebm tngenwm. §»tdqmd m eo cxux J ^



penes,& heróica maieftatealietwm, vitio Vatis aâfcnbe. Siquid «z/idebitar

fublimè di8um>bocfactlè tnbues argumenú celjitudini
%
torpentes ]am ingenij

•vtres , & frigtdam /uâpfe natura venam , usinlocts refere non fufiinentis.

Seis ne quid hoc rerum circulo, quid bac verborum periphraji abs te ve*

Um - Ut mmirum vei apud te omnino premas , vel lllujirijjimo Adacenati

tuo dumtaxat Opufculum iBud, fupprejjo tamen ^Authoris nomine,com-

mune factas, Çluantumlibettn Adufammeamtecumille jocabitur , non anu

mo iníquoferam ifedeomihi titulo magnoperè gratdabor ,quòdutrique de

meo rifumfecerim. Imo ita hoc mibi gratum accidet, ut pene urgeamja num
ad ipfum ttbi data nuncupatione Poematis. G^uòd fifuotlle , aut tuo tu ip/e

arbítrioajuris hoc publici qualecumque Opus reddere beneficio predi confli-

tuas,fit tota penes te cauja maíè fufcepti patrocimj. Nec ut id tantum pra*

fies, ejflagito : (ed Vellem infuperhanc Operi prajigas epiftolam : ut qui ma.

nibus, ut qui oculis iliud admovermt, Qffidam bane efle intelligant erga te

noftrte obfer-vantirt teflem , Çp objidem reverenúa
,
qua ueneror peritorum

judicia : feiantque adeom quem debeant ilíius n£Vos refundere j neque id

quifquam mibi vertat in probrum, quafiverb apinis hifce méis fub Jpendore

tui nominis ambiverim lucem, ignotus cMeroqum, Qf obfcurus í/ates. Rur-

fus % utde me taceas : Q? Opufculum patiaris ex Anonyú perfona per ma-

nm ernditomm,per orapopdiárcumferru (^iVe nobisffi vale.

Tibi devinótiffimus Cliens

N. N.
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ILLUSTRISSIMO, AG REVERENDÍSSIMO D.

MONTEYRO A VITE>
METROPOLITANA SED1S IN BRASÍLIA

digniffimo Archipraefuli.

OPERISNUNCUPATIO.

,LA^(J IS bane tuis, Mu/lriffimeTra-

ful, quàhtula e/l , Opeliam ftftimUs , eo prfer.

alios titulo ,
quoniampedibus tota conpmgitur.

ojt vmBis tamen : nec enim fecus adire te de-

buit,quo rerum articulo malèpridem affeBafa-

las, &-facris maximè inftdiata pedibus ,mi-

nus liberam di/pen/at inceffum. V{fc ut ocu-

lu admoveas oro,ut qui me dudum exploratum

habeoJcioque cum primis,nec éMufam temeam, nec Vate dignam

nZmdulJniammrnam^VnumrogoMque^
uTenormem adhucjunmaturum noftf* bum mntufttum, quem

íJJefinas \ íut, ffuUica lucedonatum més ,^fi^
tbore vdeínmeque adeo ignotum fuftmeas meom angulo deluefeere.

Wuft„ffim*,ac lUtocndUQmx
Dommationi tu, addiaiffiT.usCU*.

N. N.
IN



IN VIT AM D. IGN A TIÍ DE LOYOL A
Societatis JESV Condiroris, à R.P.Franciíco de Mat-

tos exeademSocietate nuper elucubratam. confecra-

tamquellluílYiílimo,ac Reverendiffirao D.D.Sebaília-

flo Monteyro à Vite , Metropolitanas Sedis in Braíilia

digniífimo Archiprasfuli.

POEMA-
Edite A/lortales, inglória turba , caduca

Quos vita dementai amor : quis tantus inefcat,

Fluxarumque ânimos rerumfibi manctpat ardor ?

Nobilior vita ratio, praBantius illud

Eftgenus,& (ludio longe graviore petendum,

Qúod neque fatali mors vulnere mefiuit, horror

Necferetriyfed nec tenebra -preferefepulchru

Vvvitur hoc etiampofl funera 7five beatis

Ceetibus addiderit Divum indulgentia, tnorum

Seu tua te ratio Famas /acraverit aris.

Luftra licêt numeres plujquam tricena, facrattf

Cantábria Ducis exuvia, five árida poftquam

O/Japiis arfere rogis , cinerefque fepulchro

Jampropè frigentes manus officiofa Nepotum

VranBulit, & pofitos urna meliorelocauit :

Jamdomitâ necis invidia, tumuhque/ubaBis

Legibus, infiaurat ruit£ commercia : bufo

Dequefacro Loyola pedes, deque aggere rurfus

Funéreo caput exertans , modogrande theatrum

Lucis obit : migranjque novum novus hofpes in Orbetn,

Inque locum accitus, fedemque appulfus ad illam,

Qua populi Princeps,qua t5\4agnus in Urbe àacerdos

Diceris, Qj* radiam mitrato vértice fulges :

Necdum tile oblitus , jubiit quos antè^ labores,

Curarumque memor y
quarum fub mole gementetn

}

Etpropè cafurum fubplantatumque recepit

Gallia>



Calíia, Romuíidum meditantem in mvma curfum,

"fe auarit, Vtr magne ; tua fe imitis ad umhram

Colltgit ; boc tanú petas, probitafquefuaftt

Prafulis, Qf qua alús certè tibi dextera nunquam

Clauditúr. Errantem, tequeunum Heroa petentem

jFxcipe, deque uns ale vitam fumpúbus, uno

Nomtne [i tantum, at titulis tibi mãe dicatam ;

Quos, tua fifacilespatientia commodet aures,

Difiutiam : faveat cceptis modo Magna Tonantis

Mater >& d noflroplaudat fibi Virgo labore,

Cui mea jampridem , meque tpfurn in votafolutus,
^

Juratamquejidemj calamumque, operamquefacravu

Hatlenus& Prócerum i& vuigi Lqyola frequentem

Te quis in ore negei ? Rerum monumenta tuarum

Innumeris dijperfa beis; tamen omniafaclis

Inferiora tuis, Prono tibi Gallia cotio

Serviit : inque humeros ónus exceptura colendi

Nomims illatui, qmbus efl concufja procellis !

De te Roma loqui cavit fi prima, fequaces

Aiille habuit linguas , calamos tibi mtlle paravit.

Namque ubi LoyoU fe mvnibus intulit Urbis,

Coepit& Hefperio vix nomentnOrbe [onare ,

Htc tibi nulla manus,nulla me tibi cura pepercit.

òeu te Italisjfen quis Lattis te quaritet oris,

mAut vocet in Ligurum confinibus ille, vocanti

H\c ades , inque locis,populifque quibuslibet audis

Egregiè ; <vel fi
tacitum te celet m urbe

Angulus, indigitam \
proque uno, ubicumque voceris,

Plunma refpondent , oculifque volumina Jiflunt.

Te vel Hyperboreis voluit Germânia notum

Genúbus : Qf niveis revocatum à collibus intra

Mtfnia deduxit-, curafqueimpendit, ut Orbis

Qua parte auguftumfibi nobilis Auftria longe

Porrigit Imperium, populus tibi dsditus aras

Erigeret, ftrueretque domos, ftrutlifque juberet

JEdibus,& facris veluti confiftere caílris.

Necdum itajuftitia leges expief]e putabat\

Aufa aíiqmd majus, monumenta extruxit, inani

fton opera , non Aiygdonidum librata caducis

MarmoribuSyfed qua inplmes tibi noverat annos



Permanfura i quibus decori ccnfultius ibat

Projpedura tuo, quàm (t iibi luferit are,

Et totam inflamas abfumpferit illa Corinthum.

Mtlle modis glomerat caufas te trnlle colendi,

Millepropagandi títulos tibi nominis offert,

Jnque brevem, at magno certè conamine, molem

Colligit, Qf vita corpus tibi conflat in unum

Gefta tua. Quidquid Superis, Caloque decoram»

Quidquid& in tota tibt pofleritate futurum

IJúliusfama, rebufquefubinde peratlis

A te ohm, aut fobolis cumulando infpexit honori

Confentire, (rudemmolem, vaftamque coquendo)

Digerit, inque fuosjuflo rernm ordine didens

Cuntla locos y
[imul in calamum dedit ire» tabellis

Et fimul aratis nunquam cefiante labore

Credidit : emergens unde illa aterna perennat»

Et firmis adeo conflat tibi gloria fulcris,

Ut nequefit quavis injuria temporis, atas

Nec longínqua potens, nec edax abolere vetuftas.

Jam vero qua te genuit, òuperifque vovendum

Nutriit, acmdtà locupletai prole Parentem,

Et laudum lltadem texit ftudioja tuarum,

Nuncfff in augendo tibifervet Ibéria cultu.

JSlon tot fatídica foliis ventura Sibylla

Adandavere, tuopartem quot inOrbis utramque

Nomine -plena volant : Pátria tamen omnia dotla

Lucubrata manu, Qf multo vigilata labore.

Sudant praia, vacat nec ab arte fypographus : extant

Cufa vel antefores, celfifve appenfa columnis,

(Ntitto aquanda Itcèt preúo) argumenta paterna

Clara domus : Atavijque parem teftantia prolem

^Affinem Á uyeris animum,Caloque petitum

Deduxifjegenus. Pulgo hacpaffim obvia, vili

JSIotafatis plebi,& facili venalta Utcro.

Becfecus illapbi flridim commiffa fubiret

^Munera, nec clara legefque , Qfjura Parentis

Solverei, in prolts pigrior fi forte fuiffet

Incrementafua, & tanti minus anxia Nati.

Qatera quid memorem vita exemplaria^ virtus

Orbe quot in reliquo tibi vetligaliafecit ?

Quid



Qtúd referam, tibi quot titulis breviorthm ohm

ln Irnem efittditfacrorum wduftvia vatim,

Ft modo mirífica compagim artelibellos l

fata tms mentis, clarts pragnantia doms, .

<Te quibm wfignew Sepm voluere, quotannts

l/'ifa Ptrttorum fobolefcerefcrinia Uudum

fknoribm, qua ufolum novere Parentem.

Nullaque tam no/iro tellus ex orbe remou eft>

Cujas tn excelftsfua Roma tnfignia muris

tixerit , elinms qua te.vel mutaftleret.

Sola tibi tacttitt tdnfolapepercit, inermem

Conimuitque manum,& vacuis longa otia prajts

Fecerat, at do&i, at magni pars máxima mundi,

Lyfia, Non tilam damnanda incúria t
mottis

Non animus , fed nec torpens oblivio, ptgra

Mon vires, nonfegnities, nec turpevetermtm,

Non impar oneri virtus, le&ove fupinum

Arcuit ingenium,afttpátria penúria língua.

Scilicet his alias, longo dtfcrimne, gentes,

ÇjLuarum humeris ília incubuit província, longe

Praflabat titulis : &* eo modo nomine praftat,

Qubd malè crediderint de tefibi cunBa licere,

iardior ipfa tamen, pauloque morofior ept.

Eme praclara vin, &° Calo contermina tanÚ

Gloria, xirtutum multo hinc opulenta frpellex :

Hinc honor, hinc celfifafligia nomirús, atam

Monbus inâefacris reverentia debita, juftas

Incupre moras, 0* jeftinare parantem,

Standum fape monens ,
monitisparerecoegtt,

Concepttfque adeò lente fe exolvere votis.

Natura boc habuit, didicitque ex arte : fecutam

Crede ita communis vefligta doBa Parentis.

Non ne vides infe veluti fe colligit, atque

Fatibus in lucem fundendis conjulií >. utquê

Immatura cavei feflini têmpora partas ?

Non ne vides, florumnotulis fcriptttra qmd annus

Spondeat, &frugmn quid próxima proferat aflass

Vt per longa byerms fe comparai otia ? Culto

Non ne vides vários genituram tn rure colores

Cali ferre niwes, Cali jubftare pruims,
Alternare



Alternare vices, impenderá tota lahori

têmpora , qua , veris demptâ tibi parte, fuperfunt?

Adoíitur fiquid paulò pretiofius, arBat

Se qutbus tila moris ! Gemmam tibijtftimus : artem

Quare, age, qua tumuit, quafatum includere conchis

Ènixura foiet ? Pelagi frias anda dehifcit,

Et referatfeconcha prius : Caliquedeinceps

Haufio rore, coquem folidat Plmbo aufpice guttam ;

Crafltúemque, jubarquefimaUjimul apta lapillo

Pendera, queis pretimn fiatgemm s omm
y
datura,

Lente agia & feros operam prodmit in annos,

Scribere quis tanti uitam moliminis ergo

Aujit, Qf in lacem gemmas educere morum,
Queis animum>queis ingénua, Caloque probata

Indolis excolmt ; vimo^e illam in frana coegity

Q^uam tulit effranem primis Loyola fub annls ?

Omnibus hinc fubiit , grandifque inpe&ore Çedit

Relligio , nequis fadis a/perja lituris

Fatia velit, qmbus tile loets ferme omnibus olim

Claruit, invidiam Calo moturus, gr* afins»

Ftderat intereà fparfos totó orbe libellos

Lyjta, quos prato manus extera fubdidit j artis

Lege tamen }vaçuofque locis }unde inclyta pqfíent

Fatia peti, quibus gr* tenebras offuâ^rat olim

Livor>Q? oceuluit fpifíâ quos nube Vetuflas :

t^ut qmbus irrepunt Maiorum oblivia, muta
Seu qua etiam ingrata prefjerefilemia Imgua.
Necjam ferrepotens mutila tot vulnera vita,

( Vulneraram ferro quanto penetrantior omni

Língua feria laceratque animum, feu lívida nefeit

G}uafuntfandaloqui,feu qua reticendajilere !

)

òeque,Juafque JimuljuHo ipfa examine pofiquam
Exploraiit opes, quidque illa in partefacultas

Po(fit,& an Superis gratum quoquefecent, illud

Áijam ónus exaperet, fi humeris imponeret, tbo»

Ibo, ait, amifja reparatum impendiafama,
Et nova vulgaús cumulabo, arcanaque notis,

Adjiciens Operi curamque, manumqueJupremann
htmfifufcepto plenè mihi munere fungt,

Ceftaque divini mmimè fatis omnia detur

De*



Devromrfjje Vivi,faltem*»***?*£
,

Í4«â«f- *«"»» ^uendoque ordme jtfiit,

JEffi animifenfrs, agre fe vota '««**•

Unaue votem rerum, \ongoq»eamn®aUbm t

£ Sylviicalamum noBrts eduut -.aranfis

U
SjlvLat in Braftlis Sylvarum «««££•

JlL Dijs,& digna, Necis qmm mU*(0W*

Udat, alternos Nume«jmat«F««-
Hm Loiola, tibi calamos, hac tpfa tabeliãs

Matenem, Mdts plenamMq»*decor,s,

PojlAm appendtt, Famaque adM*^»
f«*tt* . Opus eft

almd moltta : reoentt

Nempe Opera tabd.s revocam fçrantia
vttltus

Swna mo* íMjM» perimoincidtt m are..

InAeaue tot folús operofo tranftultt artts

PrJd>o,q«otfertLtbycHm Frofe<tms
arenas. ,

lmòneo Je tmcautxm fatts *8*j«««.
SedneqmWnmdt.sgefiorwntell.bMyOrbp

Quot t&tjuratos fparfim -vditaret^f'.
-

fecerat, Lpenàens, artem m compend.a cogft, .

Sclcet innumeras tibi doão m CoMeJa^
Cowmt,&- pátrio lateJermone èewraU >

ieummerZ,nmnerorefpofe»tcm3afiM,.

%am (i vima fetas, longe tè, flmadabmW.

Hi leries multo remm mtmerojtor extaf.

clmíís qmdqndtenebns *fy**fa.
Claque videbanmr Letbaogurptelnor Qm ,

\



Conclere, Calefti referans ope ventilai, llli

JXempe columbina latitans fub imagine Numen,

Quale folet pingi divirtam Blamen, ad aures

ò~ederat, Qf rerum pandens arcana docebat.

HdC quicumque legts, nobis cave Zoilus unguem

Ftxeris, aut ncflram damnesfortafje Camcenam.

Excipe fed faális Brafila praconia Sylvai

Nec fua carminibus vitio mendacia vatis

llicêt affingas y
quoniam fine fenfibus otti

Addiderim fenfus : quoniamfine voce loquentem

Prodiderim: mentifque inopem , lingvaque carentem,

Non tantum eloquio,& facundo peclore dttem,

Sed propè divino verbis ex ore petitis

Maluerim noftris fudifje oracula templis,

Talis erat, quam te memorant^Dodona^ tulifje

:

Sylva loqaax,& mente potens>& praditafenfu.

Hanc coluiffe Deos , anmajjeque Numina tradunt:

Hacjtcètclmguis , latequefilentibus umbris

Hórrida, vôcales , largèquein verbafolutas

Nutriu, bac natas vatum defemine quercus.

Hanc etiam gemina commendavere Columba,

Fatorum arcana, Qf Divum refponfaferentes.

lanta igitur cura ytatitoque exa&a labore,

Çluo pracepta fímuljkgefque abforbuit artis,

Proditur , inque nommafiurgtt tibi l/ita decoremr

Et necisinfidiasYfrauiéfqueulcirctíur. lllam

Quo, Loyola, tamén- tanto /ub vindice tutam

í)ixeris adverfus tibi tè$d :minantia mortem ..,-'

Invtdi^/M^quistàmferrem-mfis^acutum

Quod tam animo teiumyquod tamíètbale venenum efl,

G}uâm quo adimensiivw vitaomnep extinguit honorem,

Damnat, Qfòbfcuronomenque , decufquefepuíchro ?

Fallor ? an optatum pmfíat tibi Pitis ajylum,

Fixa Babyenfis quafwnmoin vértice montis

Eminet , &* Brafilos late tmperiofa per agros :
.

Panditur, amplexuque fuo beat omnia fundi

Purafacri^^f multo fecundai palmite campos? ,. ....

Hanc petis, bane reeipis /acra te fitis adumbram, . . ;

Clarior tnde plagas Calo fub utroquejacentes.y ^ . -
••-

4 y

Et pojitas media fedes iritturus inunda. •
..,-titó & :^iÇ

"St



Si fiatuenda tibi noftro tutelafuifíet

Arbítrio, filam bane ahjs ipfe ommbus unam

Pr#tulerim> nexis laqueans qua/picularamis

Luderet : objedo qua tela harentia trunco

Frangeret : in quovis tibi qua difcrimtne certam

Ferretopem, partefque tuas qua (ponte fubiret.

Duxfueras : fine vite Ducem qua tanta tuliffet

Defidia,& morumprapofleraregula ? munit

Ília manum, meriúque monet ; regni amulafibdit

Sapefibifilium, &fceptrum regale fubbaftat.

Belligeras terret caftris inferta cobortes,

Ad lenta/que Aquilas tardas perduát : opima

Pramia cenftituit: pxnas decernit : & ipfi

Supplicio, fiquofielus excipit, addit honorem.

Vis ne manum facilem , largamque inmunera ? nulli

lamfuit ampla manus, nulli tam pródiga, Pitis

Quisfibi tbejauros, quis plena araria largè

Infra diffundi non vidit commoda ? quifnam

Prafentes nonfenfit opes ? JEqua ommbus Mi

FertUitasiJeu quos turba de paupere mater

Edidih ingenuifeu quos genuereparentes.

O' cave credideris mane tndita vitibus olim

Nomina: pampineis longe vox illacoharet

Sumpúbm, A pomisjalcemfi forte legendis

Arcerentt avidafque manus , vix nomine tanto,

Tanto eúam imites nunquam efferrentur honore*

Vota racemiferis non tantum arbujla morantur

Frondea palmittbus, fed luxuriantia pomis

{/imina t fed ramos, populo, quafi brachia, tendunt,

DequejMtnvitanti legat utfibipabda, vulgum;

JSomen Qf bine certè Pites traxifje feruntur.

Nec{tatuas pro Pite modum : tam divite venk

Nulla tibi, demas vitem modo^uxerit arbos %

Nullaque tam multo rupitfibivijcerafatu.

f/imine lentato cerne bine pendere racemos,

Inde fuo interram deducere pondere ramos.

Afpice fub própria fie molefatifeere truncum,

Ut fua fuftineat vix pignora , fila parentem

Ldfifjetfiboles, multo nififtipite nttens

Incubuijjet > opem nifi fubditafurca tulifíet.

b

Ccntur. &
Ducisinfigne.

Pl1n.U14.ci.

Idem ibid.

Varro .l.i.c.a.:

lota



!

^Tota adeo tumuit magnis Eucarpid botm, •

AG.t Oppid.
Qyinijgt ut premerei -sraviori pondere currum,

Metrophanes, Quam pofiet rotaientapm , gemerentque trabentes

apud Stephan, piaPf(lra boves, onerique impar /uccumberet axis.

l.de Urbibus.
Qu^m v^s amat . pfá apum tn vértice montis

Conftituit Natura bcutth Praftantior illa eft,

Qua Nomentanis , óurrentimfque locatur

ColhbmyQf nubesporreBa fronte lacejfit*

'

... . [ Huic fefinitimam , Qf cognato jure profmquam

I AfSerit tlia, modo qua te% Loyola, tegendum

Excipit adverfus mordaciafulmina lingune.

< . ..

r
M.ontem amat,Q? montis terkalto a culmine nubem t

G}uam tibi nigranti glomeratam pulvere livor

Extulit,& CAum tibi quafortaffe vetandum

CredideratiDivÂm bincteBis umbracula neBií,

Hinc menfó afímgit t menfa illaturaracemos.

Uti etiam clypeo bèltifive alea coget,

óive timor ,fcutique vices, munufque fubibiú,

Seu Imitis malit > malit jive tila tocari

Vinea, denfatâ cumfe teftudine muris

Admovet,& texto jaculisfub vimine turbam

\ Colltgtt armatam, promptamque exponit in bofies,

J\4tjftlibus cum jam nullus conceditur u/m,

Sed neque proptereà Viú breviora timert

¥ata rvelim, quoniam ftammas Q* nomineprdfers,

Etpariter venis claufam nutrivens JELtnam.

Adulta etenim circum l^efwvina cacumina Imitis

Germinai,& Zepbyris afíuefcit,& ignibus. Addet

Quòd liquorJ.Qf Pitisfrons triturata medendis

Profiát ulceribus* Nififorte obduBa cicatrix,

Sed detraBorum vel dente infliBa, vel ungue ,

Reftat adhuc,medicafque manus elufit inbarem

Altè animo, necdum ferro, necdum igne coivit,

Sed quafi tabifico lhet tibi plaga •veneno,

Fert tuaprafentem tibitrita in fronde medeiam

Vitis :& bane plantis, bane calcibus tila terendam

Subdidit: boc etiam quo l^itinomine Vitamy

Si minas acceptam}fervatam utcumque referres.

Scribebat Laurentíus Araíiíius

ex Societate JESU.
ILLUS-

Plin.ibicL

i g a :



ILLUSTRISSIMO DOMINO

D.SEBASTIANO MONTÊYRÔ DA VIDE
Archiprasfuli Bahyeníi digniíEmo, Regiae

Maieftatis àConíilijs,&c.

Cujus Opera, &magnifiçum templum D.Petri extruòtunct

eft 3 adjunóto in gratiam xgrotantium prae-

fercim egenorum perutili

j

Xenodochio.

ELOGÍUM.
Uc ades, Heróftrate,

Facem preferem *

Non utfubje&o igne templum accendas,

Sed ut admoto lamine templum attendas»

^A flammis abfiine :

Quidquid enim vides wvidiamfuperat»

Quidquid miram miraculum eft.

Cedant Pharia Turres,

Aiau/oli cedant tumuli\

Omnia enim hic tumulantut,

Omnia imminuit qu£ moles b)c emineU

SubJiHis fortajje primo in limine,

Quod multo lumine circumfufum vides :

Nec immerito,

Ecquid enim ab IlluBriffimo illuftrari non debmt -

Sed agedum interiorafpeBemns y

^empUiflius referenturfores

Nen ut bellum inferant,

Sed ut pacemproferant ;

Nam quos per ingrefium redimit à peccatis,

Pacatos reddit»

Nullum b)c videbis bifrontem fanumt

§}uem potius effrontem dicas i

bij Petn

Heroftratus tem-
plú Dians Ephe-
Gx incêndio dedit.

Ravilius Textoc

inOfEcín.l.5.capi

44. piope medn»*

Inter orbis míra^
cuia recenfentur

turris in Pharo
infula extruda,

j

Maufoli ícpul-

ehrum,&c. Ravif.

Texror in Officin^

lib4.cap.64i

Defígnatur Illuf-

eriílimusDomi-

nus cempli hujug

conditor.

Janus, quem Poe-

tx bifrontem fa*

cíimt , Romx
templum habu t*

apertiim bélli

tempore, clauíum
vero dum pax

érat.Ravif.Textot

lib.i.Omcinc. 9.

prope médium»



Templovum im>

munitas nemini

non nota eft ;

fempcreuimfue-

runtlocus refugi),

& generale afylú

confugientibus ad

illa.VideLaurent.

Beyerhnck in

Theatro Vitae hu-

mana: verb.Tem-

plum tit.Templc-

rum immunitas.

Baltailar vafa

facra è templo

ablata ptofanavit

in convívio opti-

matum. Daniel.

5.1.

Myífa: dicuntux

Sacerdotes myfte-

rioruperiti. Am-
brof.Calep.inDi-

ihoiv. verb. Myf*

teria.

Amphion lyps

fono faxa ad ex-

truettdos muros A
ThebanostraxilTe

*-'•

ftttur, undedici-

lur lapides fecifle

auritos ,
quafi ly-

tx fonu audirent.

Ambrof.Calep.ia

DidYion. verbo

Amphiou.

Ad Rom.6.9.

^fculapius medi-

cam artem exer-

cuitjobeamquc

vcm m Deorum.

mimerú relatus.

Ambrof.Calep.iU'

DiAion. verb.

jEfculapius.

Parcae difta: funt

à parco, per con-

trariam figiuSca-

tiouem, quod ne-

miai parcaut.

Ambrof.Calep. m
Diítiou. verb.

Parcx.

'

Tetras eft qui fedem occupat,

Uno femper ore, unofemper njultu

Intrantes afpiciensyintranúbus profptciens.

Ad aras reos mvitat %

Vtt)eos faciat.

Et fiquos antea terrebaf exilium ,

Jfyloprotegit.

Nullm bic Balúfíar Cálices profanei :

Salomonem vicinum offendet, qui templa defendit.

^Luetur eriím quidquid intuetury

^uta omnia reddit único obtutu,

Sacrifquelegibus Sacrílegos

Etarceti&coercei.

Gluid MyflaceJJatis ? vaporent thura :

Mlnlmè tamen cumfumo

Fama tanti Prafulis objcuretur.

Hanc muti loquuntur lapides

Jldtttationis expertes :

$olus enim novit vocalesfacere,

Qtios vocibus natura deftituit.

Nibil eft quod jatlet Tbebanm Conditor,

untos utplurimum fecit lapides ,
qnos tiic vocales cerdmus

Summa enim de tilo loquuntur,

lAqwfummo locantur infaftigio.

Quid tiic ultra fubjifttmus ?

Ad vicinum properemus Xenodochium :

Difcedant morbi :

yaletudmis bic locus eft ,

Valeat Libiúna.

tfVlors b)c ultra non domimbitur*

Sed domabitur.

JEfculapium fi qu^ras, Petrus eft,

Çujus umbra vitalts eft rtgris,

Fatalis e/l morbis.

Siquem enim umbra illius olim obumbraret >

Sanabantur omnes,

Erit igitur infanus ,

Qui bicfanitatem dejperet '.

Parcunt h)c Parcrf,

Mitius cum egenúbus agentes*

Sed



Sed qmà mírutn ?

Si à vite próxima vitam prorogant,

fllulla bos poftes peftis invadet.

Etfiqua grafjetur lues, fanas lueU

Plaudant Mortales,

Quifub bac vite vit£ arborem nanájcuntur*

Nec quod in Montefitafit, timeant a/cenfum,

Accefíum prabet omnibus facilem

Utfelicesreddat.

Tarvdorumfagitu [unt morborum plaga,

Ubi adeft SebaBianus,

Qui novit omnibus mederi,& moderari.

Felicespopuli!

Qui quem Paftorem accepere, Medicum mnerantur
x

Qui modicum pafjos ipfe perficiet,

Çonfirmabityfolidabitque.

Quifquis ergo hominem non habet,

Huc moveat grefjum,

Ingrefius dabitur in ptfiinam falutis,

tS$ morbo egrefius.

Quodque magis miremur ,

Abjque annorum difpendio

Ter compendium falus cbtinebitur.

Vitem iiuelligs

Illuftnílimum

Dominum, qui k
vite cognomeii

habet.

Monseftllluftrif-

fimus Domiuus»

qui à MoiíteMoil-

ccirus dicicur»

PCiIm.65,8.

D. Sebaftiauus íà-

gitcisconfixus nõ
interiit. Vide

Rom. Brev. dic

zojanuarij.

v

i.Petv. 5. xcx

^grotus , qui ad

pitciuam jacebac

trigíuta & cito

ânuos habeiis iii

iaiirmitatefua,

hominem fe nois

hábere dicebat,

Joaa.$.verí.6.Sc

deinceps : à Chn-
fto Domino 111

inftanti fanatur»

Sçribebat

P. Gafpar de Faria è Societate JESU=

[1
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Egrégia D0A9-
ris laucca fulget

Antiftes,

.

ADMODUM REVERENDO, ET ILLUST2USSIMO D.

D.SEBASTÍANO MONTEYRO DA VIDE,

Metropolitano Antiíliti Braíiiieníi,

PANEGYRÍS.

Sehajlianus manifesius.

O D E.

E qui yatentem
rviderit ar&iter,

Sebajlianum jure negàvmt :

cle clanfuSi occdtnfque condis :

^e referàs , aperifque, Fr&fui.

Adduco nodis impliátum falis

^Enigma : quod lux detegit,& fimul

Nox dâtidit. Buc curfum y
viator :

Quale vides ) lège cumque carmen.

Sebajtianus condkur. At mlhi y

Ttbique , & Orbi Lufiadum pateti

Et clarus , objcurujque vtvit

Per títulos y memorefque faftas.

Sol qualis, alto cum nitet in die,

Latèque Inces , ceu tenebras y
babet :

Nec uilay vel maior, videndi

p
r
is nimios j-peculatur ignes.

Inclufus aula
^
fine hominumforo

àemotus , unifefibts fe Deo

Devovit Antifies ,
(quod olim

^rfenius tumulatus antro
)

Vacando Divis. Cglicolamputes

l/idtfie Mqyfen>five Hieronymum

Vídifje j librorum vel ambis

Notitiem y vel acuta mentis.

¥anto fuperbit Prafule Dignitas:

Etfe minorem credidit Infula,

Et

I



Et feTtara\ Ndlà frontes .

Bontificum magis afta cingii.

Hac fronte Palias , non fovts exeri

bifronte mallât. Ndla beatior.

àedem ovcttfavit : ndU& adam

Império regit dquiori,

Urbemque,& orbem. Qumnfibi, tam Deo

Confiam m horas» Vixputo maximum

Heroa
(
ludit non Imago)

Pojje aliumfine fraude dici,

Sebaflianum [i -puto» Quid moror >

Juvat fateri. Vidi ego non dia

Sonare nomen* eui remota

Per nemora intonuerefaxa:

Seba/íianm (talis eratfonus)

Quafiata dudmn pe&ora temperai :

Adftat videndus : verba proferi i

Ingenuum fine nube vidi.

£ic eft. l^agatur Numen, in urbe ineft

Sebaftianus. Quis neget ? Hic adeft :

Gravemque dum profpeth rvdwtft)

Ima fazer quaút horror of]a.

Abfifte, Pulgus. Spiritus Enthei

Non ejl apud me femper Apollinis :

Non Mufafallit. Pive in avurn,

f/injei Parem : lua, Praful> atas

Optata movit gaudia civibus ,

àanBafque leges & docet& tenei :

Fas una fervat, liberalis

Templa novo fabricare faxo :

Avara nunquamfundeie pauperi,

Sed Larga csnfum. Quis locus extimuS,

Diffufa non expertus ara,

Deciduo madet ora luBu ?

tAmka Çives Pax habet: Otium

Çum Pace neBttfwdera, dant manas :

In arma non uulgus profanum

Confluit adfonltum tumultus.

TeBes mearum , Práfd amabilis,

Sentemiamm /uni platea,& domus i

<

Per imivetfam

Brafiliam ceie-

bris, & Lufuaníá,

'& Europam eft.

Templum eiigíc

D.Perro Sacrum p

&SáiíliíI5m£Dei-

pareiúi; JEáeta.

amplificar.

Etiam remotÍ5

Templis profuíàs

opes elargituu

Popuiitumultum
fedac;

mis



./

s

^t

i, .

Quts áurea atas ínnovatur,

Et veteres revocantur artes.

Tu pervicacifrana Ucentitf,

Etfrana pravis mortbus wjicis".

Í 14 dara blandis* blanda duris,

Cunàa mones bene temperare.

Tion una te Gens aut amat> aut colit :

1e regna nofcunt dijfita :& omntum

Vox una tepaffimfatetur

Et Pátria, popuitque Pairem*

Evax! maiignam triflitiamprocul,

Bahya,ja8es : coUigefos tuas,

Sebaftianumjam patentem

Brafihdum verteratur ora.

Decantabat Angclus dos Reys ex Societatc JESU.

A IMA-
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A IMAGEM
DO ILLUSTRISSIMO SENHOR

D.SEBASTIAM MONTEYRO DA VIDE,

Arcebifpo Metropolitano do Braíii

ELOGIO
Sobre as que Sua Illuftriffima mandou fa^er de /eus <vene*

raveis antecefíores,

SE â valentia do pincel (Illuftriflimo. Senhor) fe naõ acreditara

tanto em lançar vivas cores , como em formar húascomo nuvens,

ou como íombras, naó íeria defculpavel o arrojo , a q me arrebata a in-

clinaçaó de lançar aos pès da Veneranda Imagem de V.llluftriflima f

eftas como fombras, ou como nuvens; (taes confidero os raígos da mi-

nha pen na) máxima , ou ley que ainda na Rhetoricado Ceo fe admi-

rou praticada, dando-fe irrefragavel teftemunho da fubílancial Ima. Ecceroxácnubé?

gem do Eterno Padre, debayxo de huma nuvem : & fe entaõ de &**$£*B™
££

nuvens le publicou a verdadej agora o não deyxarà também de fer (co*

mo também lançada de entre nuvens) o que eu publicar de V.Illuftnf-

fima à vifta da fua Imagem. Huma vejo, mas muytas confidero. O
Eterno Padie manifeftoua fua: V. IlíuftriffimaencobBindoa lua, deo

à luz, & manifeftou muytas : aquellas digo, que de feus veneráveis an-

teceflores mandou fazer,& collocar em feu Palácio Archiepiícopal.

Digo com devida reflexão Archiepiícopal, & feu: pois lo com os

feliciflimos aufpicios , & diligencia de V. Illuftriffima fe levantou , &
taõ magnifico ,

que dignamente quadra à primazia de quem occupa a

todo vaftoeftado,aquefeextende toda a America Meridional :admi. Hinc pomcus,

randonos tanto aquella diligencia, quanto a de Trajano admirou ao feug^gjj
Panegirifta Plínio, publicando efte que taô brevemente levantava ta- properan tur , ue

brica? o Empcrador,quc mais parecia mudar edifícios que levantallos. gfggj^È
E fe Plínio vivera agora, vendo tanta celeridade, diilera que entre os

mutata videaiUuc»

Chriftáos refufcitàra Gregório Thaumaturgo,que mudava Palácios de pim. in paneg.

Europa para a America, como em outro tempo montes de huma parte

para outra 5 & que o Uluftre cognome de Monteyro era devido a V.
g^gSfcg

Illuftriffima pelas obras. Em humataó magnifica, he patente a todos ft

o intento de V.Iiluftriffirna; que íoy edificar Palácio não tanto para fi,

quanto para outros. Porque náo íendo jà poííi vel, que feus veneráveis

anteceflores o habitafiem vivos na Peííoa , fez a mduftna que o habi-

tafiem vivos na Imagem. De forte, que affim para os vindouros como

para os paflados levantou V. Illuftriffima Palácio: para os vindouros

digna morada para a vida ,
para os paffados húa como bataria contra a

morte: taes confidero as imagens que nelle vemos ,
pelas quaes triun-

fando da morte reíuícitàraõ feus veneráveis antecefíores.

Pareceme,queí
neftaindutfriofarefurreyç

i

a5 vejo também refufci-

tado
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Adiian. i . in Hbr

prolmag, ad Ca-

lolum.

faria » Eúrop.

Portug.t.i.

Fercuíum íibi fe-

eit Salomon de
ligais Libaui ; co-
lumuas fecit ar-

géteas, ficc. media
chantateconftra-

vit. Caut. 9.

Piílura eft poe-

fis taceiís: & pos-
íis eft piítura lo-

queiis. Frauc.

Patric.I.i.ç.10.

Sapiens ia verbis

ptoducet íe ipfú.

Ecclef.io.

Cujuseft imago
hxc ? Qeíàris.

MaC.zi.

Redditccjux fuut

Cxíàris, Ca;lari.

Ibid.

tado âo incomparável Pontífice S. Damafo , não em Imagem pelo pin-

cel, íenáo na mefma Peífoa de V. llluftriííima pelo que obra com as

Imagens. Porque o raeímo que admiramosem V. llluftriííima, lemos

daquelle Pontífice Máximo,& máximo Portuguez: o qual levantan-

do fabricas, interiormente as ornava com as Imagens deíeusfantiíli.

mos predecefíores -

f
conhecendo , que fó deita forte levantava edifício

para todos. E fe nefta gloriofa acçaõ foy S. Damalooprimeyroeni
Roma, V. llluftriííima o he na Bahia, admirando-íe como novo no

novo mundo,o que no velho íenáo admirava jà porantigó.

Também do noítoinclyto R.ey D.AfTonfo III. referem as hiftorias,

que foy o primeyro que mandou retratar feus gloriofos afcendentes

collocando-os em Palácio : acçaõ que entre muytas de taõefclarecido

Príncipe fe conta por notável , & fingular. V. llluftriííima além de fer

também o prirfieyro nefta acçaõ, leva por outras cirçunftancias a pri«

mazia; (& fera efta a primey ra vez,que em acçoens generofas he vencia

do hum MonarchaLufitano) pois fe aquella acçaõ foy Realja de V.
llluftriííima também o he : aquella ao humano ; & a de V. llluftriííima

ao Divino. Porque fe là corria a tinta pelo pincel , he , porque corria

o fangue pelas veas: c4 correoatinta, fem correr o fangue pelas veas,

mas fó o de Chrifto pela lembrança. Là a defpeza foy do património,

que aquelle Príncipe herdou ampliílimo dos mefmos que retratava : cà

fem haver património herdado (íenaõhuma limitada côngrua ) houve
ainda mais retratos, 8c nelles retratada a mefma charidade. Nas Divi-

nas letras temos o retrato defta Imagem.
Quando Salamaó o mais fabio dos mortaes fabricou aquella triu-

fal carroça , cuja matéria era dos lenhos mais preciofos do Libano , as

colunas de prata , 8c o trono de ouro j diz a Efcritura , que nelle fobre

almofadas de purpura collocàra huma imagem j 8c que fora eíta a da
Charidade. E com razaó fe admira retratada a Charidade , onde o
o dífpendio fe vè tanto. V. llluftriííima em tantos retratos que man4
dou fazer, 8c collocar no alto, 8c mageltoío da mais famofa íala de fea

Palácio, verdadeyramente nos moftra a Charidade. Errou quem diíía

que as imagens pintadas eraõ Rhetorica muda,Sc que íó asPoeíias eraõ
imagens, que fallavaó: porque as que V.Illuftriuuna tirou à luz, com
clara, & fuperior ílhetorica nos fallaõ publicando a generofa charida-
de de V. llluftriííima para com ellas. E feellas em algum fentido íaó
Rhetorica muda, he em quanto repreíentaó o íeu exéplar ; mas naõ em
quanto nos moftraõ em fimeímasde V. llluftriííima a exemplariíiima
charidade : fendo cada huma, náo huma, mas dobrada Imagem ; por-
que alem de fer cada huma retrato do feu exemplar, he também cada
huma exemplar, ou retrato da Charidade, ou a mefma Charidade em
retrato. Là diíTeo Eccleíiaftico, que o Sábio quando falia, fe retrata

a íi mefmoj èc com mayor razaó diííeraeu, que o liberal no que obra,

íe retrata também a fi, principal mente quando liberal em retratos.

Huma imagem moltràraó os Judeosa Chrifto. E que diflerente

imagem aquella deftas/ Aquella publicava a grande avareza do Ce-
far, porque nem ainda o Sagrado eximia do tributo: eftas publicaõa
muyta liberalidade de V» llluftriííima para com o Sagrado. Aquella
mais moítrava o que íe devia dar a Cefar, queoCefar: eftas não fó
moftraõ o feu prototypo, fenão, ( &c ainda mais; o que V.IHuftriflima
tirou de íi. Finalmente o Cefar recebia as imagens próprias em moeda

alhea



alhea. V.llluftriílima defpende em imagens alhéas a rrloeda próprias

For iflb íendo aquellas deCefar, imagem como de divida ( ainda na sP^uium fine

^. .« « /- ~ i it ih 'i '/i' ii • macula, ix imago

opinião de Chnfto) íaóeítasde V.Uluííntiima verdadeyramsnte ima. bonicatisãlí&s?

gem da Charidade , qual o era a de Salamaó , ou (como de outra aflir- Sap.c.7.

jua o mefmo Sábio) imagem da bondade. ';

i. .

A imagem de que faliava o Sabio,era a do Verbo Divino a refpey to hun
e

c locu£j.

do Eterno Padre. E attendendo ainda à razaó Theologicamãp fahiria

aquelle íubftancial retrato imagem de bondade, íe o Eterno Padre lhe

náo communicàra a íi próprio. V.llluftriílima fe communiçou aeftas

imagens da lorte que era poííivel, náodandofe a íi próprio ; mas fira

dando íhesoíer, do que era próprio, &íó de V.llluftriílima. Daquel-

la communicaçaó do Eterno Padre com a Imagem» que produzio,pro*

cedeo hum amor íubftancial, como o era a Imagem :& íeneftasqueV.
•, lri .

llluftnílima deo a luz, nao corre a meíma paridade, porque nellas nem £ailquam Uihiium
houve communicaçaó da própria íubllancia , nem o quefedefpendeoantete. Piai.

na íua manufactura, foy na opinião de V.llluftriílima couía de fubftan? ^' 6 '

cia,confsderandoCcomo David) que as riquezas náo faô fubftanciá a

refpeyto das de Deos -

y com tudo podemos ao menos inferir huma fin»

guiar propenfaó, & amarem V. Illuílriílima para com as imagens : o

qual não parando íó nas de feus veneráveis anteCeííores na Bahia , che-

gou ainda adorna, onde a expenfas próprias íahiraó mafavilhofas, &
propriiílimas asquedoglorioío Patriarcha Santo Ignacio Vaó infertas

neffa íua vida , dada também à luz debay xo do patrocínio, 5c expenfas

de V.llluftriílima, ; Qon^ ,

De alguns Príncipes lemos, que aborrecerão tanto as imagens , que p
„"

le &ou°r<S°"
íe armàraó Contra ellasj & ao meímo tempo.;que defta forte íe armavaõ; Emperadores

deíarmavaõíeus Palácios. Ê para Tde nío cuyde alguém, que galan* ^ffgjgff-
teamos com equivoco , revolvamos os aisiaes do Império Oriental, Apud Baron.

Huma das mais execrandas acçoens daqusliesPrifidpes, foy a perfo

guiçaò 'das Imagens. E que fuccedeo por ultimo àquelle Império?

Arruinaríe pelas" armas barbaras, & infiéis. Admirável píógnoftíco a

vifta defte eaío , iníiroeu agora da particular inclinação, & amor de V*

llluftnílima às Imagens. Perdeoíeaquelle Império precedendo a per-

feguiçaô das Imagens : florecerà efte da America precedendo húa taô

fingular inclinação às Imagens. Là porque faltou a Fe,.& a veneração

das Imagens, nem imagem ficou do que em oucro tempo foy Conftanf

tinopía no Chrifíianifmo : cà porque refufcitàraó as Imagens, ou nellaè

os que eftavaó fepukados no ingrato tumulo do efquecimento , florei

cera a Fe, 8r nem imagem ficará do que foy o Braíil no Paganifmo,

Acabo, llluftriílimo Senhor, conteftféptognoftico: ailiiii porquê

cllehe tanto do defcjo de V.Illuftriífiaia* & do íeu Paítoral oíficioí
SEullodiò Bifpd

como porqprognofticotaõelevado,&epifodiotaóilluílre pede outra fez pançgyiko à

penna, & competente Panegyrifta, Porq íe iliuftriílimas pennas, quaes JJ^°
r*°

'

o£
foraõ as de Sidónio Appollinar,& as deEuriodio, fe empregarão em n^umbl^mQ
defcreverilluftresepiíodios a Príncipes feculares : com mayor razaó po a Authemio.-

os de hú Príncipe Eccleíiaftico taõ benemérito da Igreja (qual por to-

dos he reconhecido V.llluftriílima; devera íó defcrever quem foíle

Príncipe daeloquencia. Onde eftá falta, íó pôde íuprir o íilencio.

Aos pès da Imagem de V.Illuftriííima,

Lms Carvalho.

OFFER«;



OFFERTA
AO 1LLUSTRISSIMO SENHOR

ARCEBISPO.
ESta he a vez primeyra > que a penna Portu-

gueza efcreve a vida do admirável Patriar-

cha S. Ignacio, depois de fer jà annunciadapor

muytas línguas humanas , & merecedora tam-

bém de que o fbíTe pelas Angélicas. E porque

fahíndo agora em idioma diverfo dos que jà a

deraõ a ler , parecerá hiftorialnovo das fuás vir-

tudes^ illuftres acções jà admiradas no mun-
do j a V. Ill.

ma como a quem igualmente as peza,

venera, & ama, fe deve efta offerta, para que por

zelo taõ conhecido fe veja em eftampa nova hu
dos Atlantes da Fè emIgnacio,affim como fe vio

o Principado da Igreja em Pedro. E defta forte

renafcerà elle, como Fénix de íi mefmo,nas no-

biliffimasmãosdeV.lll.
nia

alentando novos voos

à fua fama, para o levar por onde jàtem voa-

do. Do mefmo modo> q o Sol dobrando os feus

gyros faz o curfo circular pelos mefmos Hemií-

ferios , & rodea muytas vezes os íeus Horizon-

tes,recebendo fempre do mundo os quotidianos

agradecimentos pelas fuás influencias em todos

os annos renafcidas. E por efte meyo dará a fa-

ber a Companhia Portugueza, aonde chegar elle

íèu obfequio efcrito, ôc agora dedicado a V.lll."
1 *

a confiífaõ do muyto,de que ella fe faz devedora

aos vivos affeótos de V. lll.
ma tomando por in-

ltrumento a penna defte feu humilde filho

Framifco de Matos*

AR.GU-



ARGUMENTO GRATULATORIO
do Arcebifpado da Bahia,que em obféquio do
feu digniflimo Prelado faz publico hum An-

gular eítimador das fuás acçoens entre os

muytos , que tem nefte Eftado.

FOr íefaber , que com as mais obras de magnificência, & piedade

deite Illuftriflimo Paftorda Igreja fe ajuntava huma da íua libe-

ralidade nefta vida do Patriarcha Santo Ignacio Fundador da Com-
panhia de JESUS, que elle agora faz imprimir ; tomou occafiaó quem
de todas emprendeo dar húa breve noticia, para pedir ao Author defta

Hiftoria hum lugar, em que nellaentraífe efte fçu compendio. E por-

que elle pela verdade da fua matéria, elegância do cíty lo, agudeza de
penfamentos, erudição de exemplos, & propriedade das efcrituras

merecia o lugar pedido, nelle fby lançado* «j

.r . .

'

O llhftriffimo Senhor D. SebaBiaÕzMonteyro àaV'tde>

O Quinto na íerie dos Illuftriífiraos Senhores Arcebiípos } & na

dos Prelados todos feuspredéceflores o decimo quinto, faz fin-

gulármente myfterioio efte numero. Porque nunca o catorzeno fez

crize mais perfeyta, que quando depois daquella grande revolução de
humores no corpo do univerfo , apparecèraõ Os cumes dos montes no
mundo, que de novo entaó íe defcobrira •, & a Ohveyra paflados tantos

mares le reftituhio ao feu clima. Iftohe, depois que o Senhor D.Joaó
Franco de Qliveyra fe recolheo ao folac de Europa , ScodoBrafíl fe

vio enriquecido com o Illuftriflimo Prelado, que lhe íuccedeo, trazen-

do no feu nome montes, & vides. Tudo por exemplo pôde conftardo
çap.8. doGenef. no qual fe bem feobfervaõ as circunftancias, parecerá

eftarmos prelentes naó aos fucceííos deNoè| mas à fucceíTaõ dos dous
últimos Prelados daBahia,de donde fe tranfplantou a OUveyra,& logo
íeíeguioavide coroãdolhe os montes. E també podemos ver repetida

a mefma femelhança de exemplos nos feptenosdoGenef. Ex-petfatis

aute ' ultrafeptem diebus alijs tcom os quatorzenos de S.Mattheos : Gene»
rationes quatuordecirn^eícrevendoaorâé da fucceíTaõ dosPrimogeni-
toresdeChrifto, para íignih*ear,dizé grandes Interpretes, os períodos,

& mudanças, que fazia o corpo da Republica Hebreaj ate que ultima-

mente convaleceo,& melhorou com a vinda do Meífias myfteriofa Vi»
de : Ego[um vitis , em quem íe fechou, & fantificou o numero quinze, J°an,1 S'

1 '

que he o das noífas ponderaçoens, por vir depois da fucceíTaõ de qua-
torze Prelados o que felizmente fez o numero de decimo quinto. Af-
fim como depois de paflado o numero quatorze dos dias, encheo o nu-
mero de quinze a planta da vide. Efte íevè coroado agora pelo Illuí-

^riílimo Senhor D.Sebaftiaó Monteyroda Vide, para gozarmos huma
felicidade parecida com a do Reynado de Salamaó à fombra cada qual j.Reg.^

da lua vide : Habitabatquejuda , & Ifrael abfqus timore unufqttifquefub
Wtíefua. c J4

ti 'm

. . ......
|
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Jàdiflemos, que pela vide fe deo princípio à cultura do mundo
que fe pode chamar novo: Capiique Noevir agrícola exercere terram,

typlantavitvineamyà qual fenaó pode negar alguma prelazia, ao me-

nos no tempo, fobre todas as outras plantas, por fe cultivarem mais

tarde. E-certo que jàconhecèraô efta fuperioridade as plantas, quando

<le commurn acordo depois da renuncia , que fez a Oliveyra , eícufan»

dofe deíTa carga, convidarão com ella a Vide : Locutaque funt ligna-

^ãdvitem-.tvefai &Mperanobis. Como andava aos paõs aquella digni-

dade, foy também repudiada efta vez, por ventura porque fe teve hor-

ror aos eípinhos, em que ella veyo finalmente a parar.

Se aquéítes vogaes previíTem , que para outro mundo novo eftava

deftinado ornando,& império da Vide , não lhe negariaõ a coroa , que

começou a merecer aos 20.de Mayo de 1 702. quandochegou a Bahia o

II luftriífifíio Senhor D. Sebaftiaó Monteyro da Vide, antes Clérigo do

habito de S;, "Pedro, & por tempo de 24. annosDefembargadorf Chan«

celler , & Vigário geral dó Arcebifpado de Lisboa, Prior de S. Mame»
de, & depois de Santa Marinha, de donde foy promovido ao Arcebif-

pado da Bahia , cuja eípiritual cultura tomou taó de veras a peyto, que

em quatro viíitas correo toda a Dieceíi. Empfãfa árdua> & chea de

difHculdades, das quaesíenãa faz cabal conceyto, falvo quem coníi-

derar a vaftidaõde legoas ermas, &fem frequência, osincommodos
dos caminhos pouco trilhados, o màogafalhado das jornadas, onde o

defcáto hefó a mudança do trabalho, pafíando logo do cançaflb do ca»

minho a outro novo de ouvir eonfiíToens, que fendo de fi aflTaz moleiro

feaggrava m uyto mais com a rudeza dos penitentes, que neftas miíToés

concorrem em mayor numero trazidos certamente da mayor authori-

dade, que acompanha fsrnpre aos Prelados, fobre os quaes he força

carregue o mayor pezo, porque fentem quando menos , mais devoção

as ovelhas em recebercpáfto da mefmamaóde feuPaftor. Julgava

eíte por pouco não negaríe à rufticidade dos efcravos mais vis* fenão

q recebia cõ alegre íembhntéy Sc íignificaçaõ de grande gofto, q toma-

va em fer taó piamente importunado. Succedeo muytas vezes depois

do trabalho de admíniíbar tardes inteyras o Sacramento da Chriíma,

chegar jà tarde hums ou dous efcravos , & para os coníolar de novo fe

reveftia de Pontifical /recolhendo aquellas poucas efpigas , que talvez

efcapàraõ das mãos no mayor da fega : Colligám fpicàs , qua fngerint

manus metentium. Arrancar abufos, plantar bons coftumes , extirpar

ódios inveterados fe deyxa de referir aqui por miúdo , não por não fer

digno diffo, mas por quotidiano nas viíitas. Baftarà para prova da

grande colheyta, aquella mefma demonftraçaõ ,que fizeraõ os expio/

radores da terrade Chanaan , quandoem hum fó cacho de uvas repre.

fentàraõ aos olhos do Povo a fertilidade da terra, que bufcavaó : Abfci-

derunt palmitem cam uvâfuâ, quem portavemnt. in vecle duo viri. A pe-

nas baftàraõ para aquelle prodigiofo fruto da Vide os hombros de dous

Soldados taó robuftos , que delles fiou o povo a conquifta da terra ha-

bitada, como fecuydava, de gigantes: Vidimus monjlra quadamfilio-

rumEnac degemregigantao. E. nefta ultima viíita,em que fe obfervou

hum crefcido numero de 10496. Chrifmas, & 8033. communhoensi
bem fc deyxa ver, quantos hombros feriaó baftantçs para taó copiofa

vindima; \



Mas como ifto fe pôde contar entre bens moveis, & he fruto de hôa

sniflaó volante; paíTemos a outros bens mais de raiz, & de mais dura»

Fite llluftriffimo Prelado largando o Fontifícal fe nos quiz também
proporem outro traje bem difTerente, & naquelle habito, ôtoccupa»

çaó , em que o Profecta Amos vio a Deos reedificando as ruinas do íeu

povo com prumo , regca , &r outros inftrumentos defte exercício : Et Amoscap*?*

tece Donnnv.sfiánsfvper tnurum litum,& *# manu ejus trulla camentarij:

iè o Hebraico : In wo.nu e]us perpendiculum. O que Deos com efte

prumo fez, lale diz naquella Profecia^ O que fez o Illuftriífimo Pre-

lado, aqui fe dirá brevemente. Lançou as primeyras pedras dos aliceí-

fes em lugares , & fitios mais commodos aos freguezes, concorrendo
cem e imolas confsderaveis a cinco Igrejas Matrizes, queíaõ S. Pedro
do Monte da Cachceyra, nofía Senhora da Purificação de Sergippe

do Ccnde, S.Jorge dos Ilhéos, S. Gonçalo na VilladeS. Francifco,

nofía Senhora do Roíario na Villa da Cachoeyra. Naófez mais David
aquelle Illuíhiflimo Paítor de Belém com a fua funda , & cinco pe.

dras , pois corre iguala paridade do numero das pedras em ambos os

caíos fundamentaes: là pela funda, cà pela fundação de cinco Igrejas.

E em ambos os cafos fendo o alvo o culto Divino, & a gloria do nome
de Deos : hum Paítor der ibandoGigantes,& outro levantando Tem-
plos. Mas com efta difíerençaj que David nefte alvo huma fó vez fez

emprego : cà le repetio cinco vezes. David fe contentou com movei
huma fó pedra : cà nenhuma fe deyxou de mover. E por fim David
hurra fó vez àekmbolçcu zM^tmânumfnâminperamttulítqmuníim 1'^' 1^'^

bpulemi cà mais de huma, concorrendo liberalmente em todas eftas

íundaçoenscomaíuda importante. E dameímaforteamuytas outras

Igrejas foceorreoparaos reparos convenientes, para eftarem com a de*

cencia devida; & principalmente a Matriz da Madre de Deos, a que
spplicou mayor cuydado,attendendoà muyta pobreza dos freguezes,

fè à indigência da dita igreja : ficando todas as Igrejas do Arcebifpado
pão (o decentes, mas ornadas

Fcy ere£b a Irmandade dos Clérigos nó annode j 65 5 . exercen«

doíe.csminiílros delia por empreílimona Sè deita Cidade } & fendo
ekyto Provedor o actual Prelado, tratou logo de que o glorioso Apoí-
t.çlo.tivefíe Igreja própria; & com effeyto veftido de Pontifical lhe lan-

çou a pnmeyra pedra, & que junto aellaíe fizeííe, como fez, huma
caía, que íerviíle de hoípitaí para alguns Clérigos pobres,& paraofo-
bredito concorrerão os ditos Irmãos com grandes efmolas. Tamberh
deo ordem a que fe fizeííe huma caía para as confultas dosReverendos
Capitulares. -

.

. . -
-

; Depois de fabricadas tantas cafas para Deos, fabricou cafas para íi.

Afiam o fezSalamaóatèmílofabio, por dar domicilio a Deos prirney*

10, & depois ali ,-& a feus fueceífores .' AnnO quartú jitndata eft âomuf
Dc?mm 3 <£dificavitque eatn annis feptem: domum auttmfwam adificaúíf ?•&«§•*•#

Salotnon trededm annis. Fez como filho de David, que defvelado pôí
dar apofentadoriaa Deos, jurou não admittir repouíodo feu Palácio,

fem que primeyro deíTe aífento fixo ao tabernáculo vago, & peregrino*
Suvt juravit Dotmno

s votum vovit Deo Jacob i ft introiero tn taberna*

ntdtim âomm me<e Afi afcende.ro in kattmflrati-mei d'onet'inventamlocum

Bomno iíãbernacftlum Deo Jacob, Eftaiaefina ordem obfervou efte

cij llluftrif-

i

!

'

;

I :

"'



5. HJeron.lib.ir

gomm.iiicãp.i}>

lUuftriffimoPrelado.provendoprimeyrogafalhadopara Deosem tan-'

tas Igrejas, parte fundadas de novo, parte reftauradas, &exornadaSj

& entaó íe applicou a fabricar cafas para fi«E por ferem as caias Archie.

pifcopaes muyto limitadas, & em ruim íitio, alcançou de S. Mageftade

(ião íó licença, mas ajuda de cufto para fabricar novo palácio, & com
effeyto lhe lançou a primeyra pedra com toda a folemnidade em dia de

Saõ Sebaftiaó 20.de Janeyro de 1708. & fe trabalhou com tal preíía

(fendo da grandeza» que fe vè) que em pouco mais de três annos fe po-

de mudar para elle com toda a fua família,

Deites edifícios fe nos offerecedegrao para outras obras também de

edificação , mas eípiritual , & metaphorica. Em quanto as novas

Conftituiçoens,de que fallaremos logo,fe não imprimiaõ; mandou im-

primir muytos mil livrinhos em fácil methodo para que oseícravos

podeflem mais facilmente aprender a doutrina Chriftãa, & os repartio

por todo o Arcebiípado. Só fará conceyto da importância defta obra

quem à fua cufta experimentou a dificuldade de cathequizarefcravos

da ultima rudeza. A providencia univerfat deite Paítor naó fe negou

aefte miniíterio; & porq vocalmente era impofíi vel , íubftituhio tantos

milhares de câthequiftas naquelles livrinhos. Eíta íoy a traça daquelle

Bifpo do Apocalypfe, aquelle Anjo, que defereve S. joaô com hum pè
no mar, & outro na terra coroado do Arco Celeíte, &*com hum livri*

nhona mão. Os Bifpos no Apocalypfe não tem outro nome, que o de
Anjos : efte ao menos eítava em traje Pontifical ,com a cabeça mitrada,

pois tinha nella o Sol, que na lingua Perfiana fe chama mitra.

E aflim como eferito para entendimentos rudes, fe deyxa ver o ar-

tificio no pequeno tomo. Naó faõ capazes de mais aquelies para quem
ie eícreveo. He hum enchiridio para as mãos , não volume para li-

vraria. He feyto pelas medidas deS.Hieronymo, o qual quer, que os

livros da Doutrina Chriftãa cheguem ao minimum quodjic no volume,

& pezo. Por iflo , diz o Santo, fe compara a femente da Doutrina

Chriftãa ao graõda moltarda,que he a menor de todas as fementes:

Quod minimum e/l omnibusfeminibus. Comparefe, diz] o Santo, a Dou-
trina Chriftãa à doutrina , & livros dos Filoiofos, & veríeha fer de me-
nos tomo , como he a refpeyto das mais fementes a femente da naoftar-

da : Confer hujufmodi doffrinam dogmatibus Philofophorum , & libris

eorum, érfpkndori eloquentia, & compofitioni fermonum , & videbis

quanto minorjit cattris feminibusfementis Euangelij. Pois como a mof»

tarda íó trilhada prefta j da mefma forte a Doutrina Chriftãa, íenão

for bem trilhada, nem he doutrina, nem prefta. E jàíe vè, que o livro

par» fer trilhado, deve fer pequeno, pois os grandes tem muyto de in-

tratáveis. Ha de fer livro não fó de fácil digeftaô, íenaó que fe leve de

hum bocado , como fuecedeo certamente a aquelle do Apocalypfe:

Accipe t& devora, Naó fe requer dos leytores mais, que o recebello,&

cntranhallo, porque o maftigar foy trabalho do feu Author, quelem»

brado do officio de mãy repartio aos filhos mais rudes, &mais peque-

nosocomer jà maftígadoporduasbocas.queintroduziono Dialogo,

perguntando huma,& outra reípondendo; que he a forma mais metho.

dica,& por conieguinte mais fácil para en finar gente rude.

As Relíquias infignes dos Santos Martyres, precioío depofito da
Çathedral, eftavaõ fegunda vez maltratadas do tempo, cruel tyranno,

qui



que a ninguém perdoou.Tínbalhecíte roubado com aquelles feus den-

tes gaítadores o ornato , & decência primeyra com que as coliocàra

íilli a piedade. Ferida talvez mais atroz do que as das efpadas talhan-

tes} porque eitas quando muyto tiràraó a vida, & aquellas o culto:

humas laitimáraõ o corpo , elias lailimaó parte muyto mais deli-

licada , a honra , & veneração. Laftimaó o jà laíhmado , & corno naó

longe doqueeu digo, dizia S.Cvpriano, íaõ feridas das meímas fe-S.Cypriau<U;

ridas : Quanvis rupta compage vifcerttm torqtterentnr in fervis Dei jam
ep * 6

'

,

non membra > fed vulnera. Alguma vez uzàraõ deita agudeza ds mar-

tyrio os iberos, & Dioclecianos, quando depois da carnificina dos

corpos, osfepultavaó em aluiTimasíoflas no mar profundo, para lhes

cortarem também pelo culto > & o que não fez aefpada,fizeííe o def*

douro, lfto tinha càfeyto o tempo;,tinha defdòurado, cVinfuícado o
ornato dos engaítes , cu cayxilltos , aonde as Relíquias deícanfavaõ-,

mas a Divina Providencia zelofa da immunidade dos oílos deites Cor-

deyros : OsnencomminuetisexeOiàtívozcomoeResteíuu&RQm à vo-

racidade dotempo. MoveoozelodeoutroSebaítiaõjqueaffiítifleaos

SS. Mas tyrcs neíte feu martyrio pofthumo: iíto he o que fe celebra mais

que tudo no invicto Martyr S, Sebaítiaõ, que não fó foy Martyr,fenaõ

promotor dos Martyres. Se algum de alguma forte neceílkava de foc-

corro nos tormentos, com as diligencias de S. Sebaítiaõ eítava forte,&
íe reítituhia aofeu valor primeyro. Por ifíbcom razaó alguém o cha-

mou Efculapio Romano, por curar nos SS. M^rtvres fendas mais pe-„ , , „

rigcias ,
que as que vertem langue : Ab eo tempere nonjamjimimi^y£f faft.Marian.die

culapium Romani hakiére i iía omnes tnorbos pellere Sebaftianus. ao.jau.

Porém a mais importante obra do grande zelo deite Illuftriílímo

Prelado foy o Synodo ,
que convocou para a promulgação das Coníti-

tuiçoens particulares deite Arcebiípado , que íe adminiítràra atè agora

pelas do Arcebiípado de Lisboa. Jàíedifle, que intentara iílo o Se-

nhor D. Conítantino Barradas quatto BifpodoBraíilj mas fem fuc-

ceifo, & afíim fe ficou , qual outro Moyíés ao pè do monte cem os

fragmentos da Ley nas mãos : projecit de manu tabulas , ejr confregiceas
ExocM â -

aâ radieem montis. Para outros montes, & outras taboas fe guardava o

deíejado das leys do Arcebiípado da Bahia.

Nem ieiatisfezeíte grande zelo com promover fó o bem dos vi-

vos j paíloua folicitar do modo, que he poífível, o defeanío eterno

daquelles ,
que péla morte fa$ niãliusjúris , de nenhuma Diecefí. A

vide he fymbolodehumaefficaz, & activa charidade, toda he braços,

nos quaes agazalha quanto encontra. Eítes braços eítendeo de hum
mundo atè o outro mundo : Extendit palmitesfuos ufque âd maré , & Píalm-7?-

v/que ad flumen propagtnes ejtts. Falia ao pedaleira do mar vermelho

por onde paíiou o pevoeicolhido à terra de promiíTaó. Sem muyta
violência ie pôde accommodar ao Purgatório, mar pelos tormentos,

vermelho pelo acefo do incêndio. Foy Author de numa Confraria das

almas , na qual alem de ineítimaveis thefouros de fuffragios, & Miflas,

que íe lograõjíe celebra hum Anniveifanocorn fermaó,6c Officio pelas

almas dos Confrades. Bem íaziaó os antigos ,
quando para dar dei-

canfo aos íeus defuntos o bufeavaó às fombras das vides: plantavaónas

fobre as fepulturas : Accipe y non Phario nutantia çonderafaxo , qua ci- Mart.i.i.çp.yz.

neri vamss âat rúituya labor-Jcâfragiles buxos, ér opacaspaímitis umbras.

c iij E
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Ezech.j7.

E certo ,
que fe a refurrcyçaó he a única eíperança dehumdefunto

}

nenhuma íosrsbra mais ao vivo a podia reprefentar , que a da vide }

planta quereíukita com as feridas, enterrada renaíce, & torna a levan-

tar cabeça. Devemlhe finalmente os oflbs deíeuâ anteceflbres , íenaó

a refurreyçaò à nova vida , ao menos à vida da fama
;
porque com

fumma diligencia, & eftudo revolvendo papeis, & memorias antigas,

tirou feus nomes, & relíquias da lepultura doefquecimento. Occupa.

çaõ digna, & própria de huma penna Ecclefiaíhca : Lauàemus vtros

gloriofoSi & parentes noíírosingeneratione fua. CorreocomEzechiel

hum campo lemeado de oííos, & lhes deo como de hum íopio o alento,

& vidada fama ;
levantando de caminho à íua mefma piedade tantas

eftatuas, quantos efqueletospoz em pè,ajuntando-os emfeus lugares:

Unumqnodqae aá juuãuramjiíam.

•

Trudencio de Amaral da Companhia defESOS.

'• I" HUM



VmMiílionariodaCompanhiadeJESVS,
que de Itália veyo para a Provinda do

Braíil , & conta jà trinta & três annos de ferviço

nefta feàra Euangelica , da qual foy também
Provincial : vendo o principio da vida de S.Igna-

cío ,
que o llluílriffimo Arcebiípo da Bahia o

Senhor D. Sebaftiaõ Monteyro da Vide fazia

fahir à luz em ettampa nova , & no idioma Luíí-

tano ,* defcreveo no feguinte Panegyrico o re-

trato do digniííimo Prelado , que logo na en-

trada deita hiíloria eílà offerecido pela arte da
Pintura aos que a chegaõ a ler : & o que o Artífi-

ce reprefentou com as vozes daRhetorica mor-
ta, o Orador o fez com as da eloquência viva.

ORA-
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ORATÍO PANEGYRÍGA
Sub efíigie llluftríflimi, ac Reverendiííimi D. Archiepifcopi

Bahieníis

D.SEBASTIANI MONTERII A ViTE
deícribenda.

Pirantes magnorum Virorum effigies,quantumvisad miraculam

F elaboratCE jfivein tabula pi&a?, five in marmore fcul ptoe, fivc m
ire, aut argento , aut auro dudas ,eos ad vivum referant , quos perita

artifícis mens, famulantibus manibus, monftrare decrevit , & ftarím vi-

íx fpe&antibus, qui eos de tacienoverant-, agnoícantur; imperfe&è

tamen pofteris fatisfacerent, àquibus fummõperèdefideran íolent
}
niíi

per fubfcriptioneseorum nomina indicaotes omnibus pienèinnotefce.

rent , non divinando, fed legendo fimul, & intuendo. Quis enira Ale-

/xandriMacedonisvultum, vel abApelle piftum , vel à Phidia fcffl.

ptum, vela Lyftpocaelatum, hoctemporeagnofceret, nifi magnum

illius nomen aut tabulce, aut marmori confignatum, cujufnam eííet

tanti Imperatoris imago, mcnítraret? Hoc igitur ne expofita? Imagi-

m defit, qusc frontem hujus libri exornat, & decorat , ab omnibus mé-

rito deíiderabile, mei muneris efle duxi , per folum Nominis, Cogno-

minifque additamentum , fatis , fuperque notum facere n&n modo nu.

jus Illuftriffimi,ac Reverendiííimi Archiepifcopi Simulachrum , fed

ejusanimumineodemNomine,Cognominequeveracum laude fij|U«

ratum. Habet igitur quicumque nane effigiem afpexerit, in Domino

Sebaftiano Monteyro à Vite magnum, ftrenuumque Divi Sebaftiani

in tuenda Dei caufa cosnmilitonem, ac ducem : magnum in Monteyro

(quod Lufitano idiomate à venatione in montibus derivatum dickur)

animarum Venatorem : magnum deniqueà Sacra Vite, Chrifti, qui

vitis eft, imitatorem , frudificantemque in vineaDominiPnEÍubm,

communi bono natum, 6c praecipuum Brafilienfis Ecclefix ornamcn-

tum.
Quod enim primo in fortiflimo ,

praeclarifíimoque Martyre Sebaf-

tiano jure miramur, infuperabilisillaanimivirtuseft, quaChriftianas

Fidei defeníionem íufcepit , fruftra excandefcente , minante , ía^vien.

teque per repetitos cruciatus in inviâiífimum Ducem totius Orbis mo-

deratore Diocletiano } pro quo antea adveríus Romani Imperii holtes

ftrenuiffimè pugnaverat , honorariuscorporis cuftodum prcefedus.

Quamalacritatem,conftantemqueinarrepto,juratoquepropofito

firmitatem , cúm de tuenda Eccleíia? Immunitateageretur , ita Síibaf-

tianusnoftereftcemulatus, ut parem gloriam, imò fortafle maiorem

aíTecutus fuiííe dicendus fit ab iis.qui de rebus fententiam fcrunt, arquis

rationum ponderibusinjudicandocollatis. Poftquàra enim Sebaítia.

nus



eus nófter íe forrem \ promptumqueducem ín Luíítatiá militia adver-

fusCaftcllanos hoftesexhibuit, ad Dei caítra progreflusj & univerfaè

Brafilienfis Ecclefiae Supremus Antiftesrenunciatus, nova bella lufei*

pere coa&us eft , quid non intrepidè eft aulus pro Dei eaufa , faepe op-
pugnata, crebròque periclitante,inviolata íervanda? Vidit procul-

dubio Deus quo tandem duce opus eflet , ad hxc gerenda bella paratoj

ralemque in Sebaftiano dedie, qualem calamitofa têmpora exigebant*

Nec in eo defiderataeftanimimagrntudojpugnandi pentia s prazvi*

dendi íolertia, in agendo vigilantia, omniíque íele&orum armorum
copia , qua in arenam defeenderet

j
gladio praefertim Spiritus t verbo

minirum Dei , & Fidei Clypeo, uteum Apoftolo loquar, iníuperabili*

ter obarmatus j ita tamen pugnando , ut nec juratse Deo ,& Pontifici

Máximo fidei, nec reverentice, fidelitatique Regi fuo debitas minimâ
ex parte deeíTet*

Quod fi ob prceclarè gefta à belligerante Martyre Sebaftiano, à
SancliíTimo RomanoPontificeCaio.novojiníuetoque titulo infignituSi

Defenfor Fidei eft appellatus,quá honorifica remuneratione tunc pri*

miim Apoftolica Sedes utí cum Principibus viris ccepiflei in ejus An-
nalibuslegitur,eâdem de cauía, imò potiori jure Sebaftianus nofter

Immunitatis Ecclefiaftka Defenfor proculdubio meruit appellari. Ut
enim dux ille egregius eximio Defenforis Fidei prseconio ornaretur, id

virtus illaeffecit,quacurn Domitiano idolorumcultoreiaimaniffirao,

cumque ejus miniftris, manifeftis Chriftianse Fidei hoftibus, pugna»
vit pro ejufdem fidei incrementis. At Sebaftiano noftro longe aliter

ad certamen vocato cum piiílimo Rege certandum fuit , cumque egre-

giis ejuídem Regis Miniftris feientia, & probitate confpicuis j qui pu-

gnando, acrefiftendo,arbitrabanturobfequium fepríeftareRegiiejuf-

que jurifdittionem , &: authoritatem humanarum » divinarumque le*
j

gum probabili interpretatione defendere. Quod Divinum Prazcepto-

rem innuifle fuis Dilcipulis ícimus, cum dixit , ea demum ventura têm-

pora, in quibus qui eos affligerent,&exagitarent, arbitraturi eflent joan.cap.i^

oblequium íe pradtare Deo : eâque de caula Regum ,'& Imperatorum

Miniftros laudandos, re&ofque in agendo judicandoSi Martyfes vero*

ccEteroíque DeiServos,arguendos,reprehendendos,puniendos, infi-

deleíque habendos, & in (entenda fua improbè contumaces } ac pro»

pterea cum maiori incremento méritorumà Deo, fummo Júdice com-
mendandos -, qui eorum quoque , qui moleftiam bona fide viris fan&is*

& peenam minímè merentibus arferunt, remunerator eft ; & fuos in-

victa patientiâ álacres facit, quipropteripfum, propterqucjuftitiarrí, ifofUÇig
dura, alperaquepatiuntur.

Propterea haud novum, atque infuétum victeri debet $ non defuifld

etiam noftro Sebaftiano íagittas maximè acutas, ac penetrantes uíque Ad Hcbícap^i

ad divifionem anima; , ac ipiritús ab iis in immerentem Prxfulem mil-*

ias, qui jurati júris deíenforem minimèprobabant, quamvis * eâ in*J^eí<

contraverfia non eflent ; vela fui ipforum stftimatoribus , necadjaftí-

x\x ^quitatem propeníís,cúminoppofitione pro beneficiis obtinen*

dis certantes ,fuorum votorum non funteompotes fa£ti , quia à melio*

ribus íuperati. Quod fagittarum genus non ex arcu, íed ex ore, ac per^

turbato peclore prodiens , animumquejuftèoperantistranfverberans,

intolerabilius longe eft, quàm quod membra corporis vulnerat -, ut Se-,

baftiana



P£ilm.6}

Píãlm. 90.

baftíanoad palum ãlligaíoaccidit:prsfèrtim cíim is, qui transfigitur,

à re£ti intentione in opersndo non deviat
; & hujufmodi fagittae ab

arcu, manuqueaKcondits , in tenebrisadlucem mittuntur, utfagit-

Píaim.io tcnt in obfcuro nédios corde.

Sed nec propten^ irriminutaeftin noííro Ptaefule Sebaítiano for»

titudo,necexpetiu ct)nífantia,quamvis non paucisfagirtis hinc ifcsdfe

appetitojnecàdinnáopituláte man« omifla prote£fromec in affliélio*'-

ne defideraíum folamsn , à Sumroo Rege Chriíto in ejus mentem , &
in intimum penetrale cordis immiííum , ut c'|us vulnera appolitjs co-

gitatiomhus miíigaret, & fuperfuíâ dulcedine, arnoto íenfiradoloie

curaret , íe ipfum curationi , & patientis defenfioni paratum in medita »

tioneofferens ,qualem fe Divo Sebaftianolethalitcr faueiato pra*buits

cúm illum humi jacentem, & propè moriturum invitit , feptemqus

Angelorum minifteriojuvit,&curatum iteram adcertamen incita vir,

ab ejus latere fe nunquam diíceíTurum prornittens , ut alacretn ad vi-

ôoriam, triumphumquc pugnando perduccret^SuperisplaudentibuSj

coronandum.
UterqueigiturSebaftianusàtalijtantoqueDuce prcte&us, quid

ab Adverfariistimeret? quisfagittarumimpetusdivinum fcutum per*

foderet? quisftantem mentem dejiceret? Sagittasutiqueparvuloruíu

fâ&xfunt plaga: eorum. Unde inillosmetu&erumperetf Numqaid i

fagittâ volante in die ; ideíl, à publica , mamfeftâque períecutoruírt

infe&atione? Nunquid à negotio perambulanteintenebrisj abinfidiu

ícilicet in íecreto confilio paratis ? Aut ab ipfa demum morte , quce ar-

cunuiuum tetendit, ut timeatur ? Haud hincconfternatio ullaoborta

pugnantibus : haud ullaegrefla debilitas. Quicumque enim priusfiut

à dieini Amoris jaculis vulneratus, reliquas facilè fagictas defpicit,

qusecumque illxímt-, íive à linguismalevolorum hominumacuantur;

íiveia pennis falfa ícribentium celeriores ad remotas plagas reddantur.

Eodem namque tem pore,quo divina manus fagittis fuisAmicorum cor

vulnerat,&abaliisexerceri permittit, impenetrabihterexternâquavis

manu appetitos confirmar* ut inter cxteros fmgulari beneíãcio íe ex=

Pfijm.j7. pertum fatetur Hebreus Píaltes, dum dicit : Sagittx tux inârfeíunc

mihi, & confirmaíii íuper memanum tuam. Ha?c de Sebaftiani co:n*

mi litone egrégio, Fideique Defenforisimitarore, in Eccieíiaíticd taca-

da immunítate , edita exempla fufficiant , ut ejus animus veris linear

mentis, non folaeffigies appoíito nomine dignoícatur.

Nec minorveraelaudis matéria íenobisofFert, dum Praeíulern npf.

;
...trumMo«í^fí^,^ e^s an *marum ^eneratoremcontem P^or'

^ am ^

communi populorum piaufu auditum eft encomiumabunivería Ec-

clefia Divo Caietano Thienxo tributum, propter fingulare ftudium,

•V" quo ad venandas pro Chrifto animas ferebatur : Diãuspropterea Fena-

tor animarumiqiiiaFroximoriimfdnti affiduà, cura. incumbebati quisean-

dem laudem Prsefuli noftro Monteyro dièto negabit; fi non latis du«

cens peccantium animas intra urbis, & oppidorum feptavenari} licèe

setategravis, invalidoque.pailim corpore,•& variis morbis tentato , vi-

ços omnes, incultaque loca j & agreftia, in terra deíertâ, montana , coe*

nofa, invia,& inaquoía, latiilimae Bahienfis Dicecefis invifir, emení us à

prxfe&ura Iníulanaufqueadoppidum Divi Francifci,terreftri itinere,

leucas fupra tercencas, ut ad Domini retia errantes feras adduceret?

^
BB



O quàm benehlc à DivoHieronymo, Doctorum maximo,dí£hirfl

referam ! Multi, inquít , funt in hoc inundo venatores , qui animas ve- in Cemmene.

nari conantur; Dei, ipfarumque animarum noites, utperaant; a quo-

rum manibus fe per íolum Dei auxilium eíFugere poíTe Iperabat David

olim in eorum caíTes indu&us, cúm diceretí Ipíe liberabit me de laqueo

venantium. Non deíunc tamen alii venatores animarum à Deo vocati,

& ad meliorem, gratiílimamque fibi venationem mifíi, uteas à fentice-

tis, inquibus feris perfimilesdegunt, in apertumducant,capiantque

fuaviter , 6c ab immanitate ferarum ad cviú maníuetudinê transferant,

& in Chriftiovile recipiant.Hocenim & ipíe venatorum Princeps pro Jerem.c.i*.

mifit,cúm perJeremiam dixit: Ecceego mittam eis muitos venatores,

& venabuntur eos ex omni monte , & exomni colle , & de cavernis pe- ^f^'
10'

traríim. Quod erudiriífimus facrarum LiterarumlnterpresCornelius

A Lapide tunc impletum dicit, Tertulliani, & Orígenis authoritate in-

nixos, & Divorum Eccleíiâí Dottorum Ambrofii,Àuguftini,& Hiero-

nymi fententia fultus,cúfn per Epifcopos Dei zelo plenos , & per Sa-

cerdotes ad incultas Regiones miflos, íalvandarum animarum defide-

rio a?ftuantes , ^quxfiti funt,& adhuc indies quasruntur Barbari ferarum

more viventes , quales in Brafilia Indos agnoícit ; aut mali etiam chrif-

tíano nomine indigni, qui crudelitate , a Varitiâ, rapiriis , immanique li •

bidine, leonês, tigres, iupoSjferafquecsEterasimitantur. Verbisilíius

utar, vt fidem dictorum faciam, utique non omittendis. Poft Piícato-

res, inquit, Venatores fequuntur, id eft, Ecclefiafíici, ac Religiofi viri,

qui venantur homines }
ut ían£tosefficiantj& qui feros etiam,uti Indos,

& Brafilos, in montibus, & cavernis ,
quaíi feras habitantes, venantur,

Chrifto maníuefaciant , & de Sylvicohs Caelicolas faciant , atque

Deicolas.

Quos inter prsecipuus profe&ò magno Monteiro noftro Iocus

dandus, curtam vafta , tamque extenía fylva commiífa eft , innumera-

rum , diverfarumque plena terarum }
íive harum nomine Nigritae cen-

fendi finr, fingulis annis ex Africanis portubus Bahiam ve&i : partim

venales in littore expofiti , partim in plateis , viifquê fub gravi pondere

vociferantes: partim inarundinetis3 & Saccbari trapetis gementes : íi-

ve lndi in Brafilias meditulliojaut in marítimo tra&u verfantes, ad coe-

tum, communemque vitarn reda&i : five barbarum Tapuyarum genus

extra pagos, íinc mapali, fine culto folo, Une corf>oris indumento, per

íylvas , faltuique defertos ,cum uxoribus , natifqueexcurrentium : five

demumfacinorofihomines,adqu£libet vitia propenfi,& in ipfa urbe,

velut incavéis,& in theàtris tumultuantes adinftar frementium bef-

tiárum.

Venatorem namque noílrum incenfus animarum zelusimpulitad

parandam , per Catechiímum àferudiumcapacitatiappofitum, atque

percommodum, mancipiis Angolanisperípicuamlucem,quaCreato-;

rem, ac Redemptorem fuumagnofcere, laudareque.Se divinas legis

prseceptis parêre facilè difcerent,& per Sacramenta ritè íufcepta animi

morbos mederi. Idem zelus ad fuícipiendum arduum iter ufque ad

remotiores latebras ftimulavit, in quibus vitia crefcebant , nemine per-

fequente, & ad condendas peculiares leges,in Brafilia tantoperè deíi-

deratas, animarum Dire&oribus, Paftoribus, Judicibufque Ecclefiafti-

carum controverfiarum, juxta Sacrorum Caiionum noimam ,
maximè

neceí-

.
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Hom. 3; inter

varias.

necefíarias. Illudafíiduè mente revolvebat
,
quod à Divo Bafilio Pri«

fulibus omnibus impenfè commcndatur , quaíi íibi priecipuèdi&um

animomonitoriparendi: Venator es ? attende magna cum diligentia,

ne forte fugiat te prseda; ut efferatos per improbitatem , verbo verica*

tisconvi£tos,Salvatori ofFcras. Quod ftudium adeoillumpungebat,

ut, quâviscolle&âpra2dâ,nulla vcnationis incrementa , quanturnvis

magna, pluradefiderantemfedarent; íed potius reliquorum nondura

ad Chriftum addu&orum cura torqueret.

Gaudebat enimverò quoties Hollandos , A nglos , Danos , Bahice

appulfos , ab hscrefi ad Catholicam fidem convertas videbat opera Sa*

cerdotum, eorum linguam callentium ; quos ideirco maximè dilige-

bat. Exukabat, cúm à fepaternè monicos, aut inimicitiis involucos,

aut libidinofo commerciocontaminatos, ad meliorem frugem rediiíTe

feiebat j
geftiebatqus , ciim errantes Indos , veluti palabundum pecus,

eorumque fedu£tores , anathematis terrore perculfos, ad caulas iterum

redaítos , Paftorefque fuos , audiebat. Urebatur tamen interna foliei*

tudine, quòd muitos adhucluniini rebelles in ruinam cerneret abeun»

tes, fruftra poft ilios clamans,&ad Patrisbrachia,ofculumquevocans

fugientes. Et cum identidem fibi à Deo dí£fcum recoleret,quod Ifaac

filio íuo Eíau mandavit: Aífer mihi de venatione tua, ut benedicam

tibi : exiguam valdè praedam Domino fuo à fe offerri putabat, quamvis

copiofa aliis meritò videretur.

Sic Venatoris munere egregiè funítus , fupremum nunc à Viu en*

comium, Cselo probante ,meretur. Si enim in magna Ecclefae vinea,

Chriftus, qui fimul agrícola, 8c vinitor eft , de íe loquens afRrmat , E^o

fum vitis vera , nefeio quid ad commendationem Antiítitis noftri

maioris momenti addi poífit , quàm quòd fe quoque Sacram Vitem
oftenderit, divinas illi Vitimoribus, 8c fertilitate fimillimam : 8c abea

s.Aug.tiaíU.iH yaidè diverfam ,'q.u« initio dulcem liquorem promittens , converfa eft
^*11'

in amaritudinem } èz expe&ata ut uvam daret , labruícas tantum dedit,

8e ípinas. Quanto autem jure Ghrifto firmlem dixerim tantiPontifí-

cis Vitem, inde manifeftè colligitur, unde ipfius Chrifti cum vite fimi-

í- i !„«» „ litudo à facris Interpretibus demonftratur. Argumenta enim illorum

funt, quod vitis inter omnes plantas lit maxime a ioecunditate lauda-

bilisj qux ideirco dicitur vitis abundam: quòd ejus fruétus dulcifíimus,

fuaviuimufque judicatur : quòd palmites fuosliberaliterquafcumque

in partes extendit : quòd valdè odora Serpentes fugat, hominefque ad

íe attrahit tranfeuntes. Additdeniqueprscseterismellifluus Do&or,
Chriftum meritò fe vitem dixifl'e,quia vitis non feritur, fed in virgíneo

folo plantatur, ligatur, íoliis fpoliatur , abje&a per terram ferpit , erigi-

tur, arbori fociatur, falce fueciditur, infoditur, furfumque admirabili

metamorphoíi reíurgit, uvas fuás, liquorem que dulciílimum ipíis pu-

tatoribus donans.

Quae fi nunc in vite noftra qu^rantur, non deerunt perfpicua virtu-

tum exempla, quas eam quoque admiratione, 8c commendatjonedi*

gnam oftendant.Sive enim folia fpe£temusexteriorem procedendi mo.

dum deíignantia,lemper decorè,8c cum amabili gravitate conjun&um:

fivecircunfpedamin agendo prudentiam : íivepiam , eruditamque in

colloquiofermocinationem ; fívereliquas animi dotes ad perfe&ionis

fcopum tendentes: harum odore bonos attrahere , 8c fugare maios,

des

Gca.câp.i7«

Joan.cap.isJ

Joan.

Pfàlra.107.

S.Bern,Sç«n.dc
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derrs&ores prcefertim venenum ore vomentes, nu.llus omnino dubita-

bic , qui ejusconveifationemattentareflexioRe.juftaquetrutinatione

perpenderit. Exurget deinde ad laudemcharitas ab eo,etiam in im-

merences difFufa: occurret largiras in pauperes , commiíeratio erga

peccantes ,
patíentia in adverfis ab ipio , vitis inftar , ducsns opes , ani- PHnJ.14.

moíque ferro, & quò magis recifa, foecundior. Quàm íuavírerhsec

Vins Deo liquorem íuum inarisobtulit! Quotin orando lacrymas fu«

dit, quse Aogelorum vinum à Divo Bernardo vocantur, Cseleftem

Jerufalem mirificèlíEtificantes ? Quce demum in non paucis , fed fele-

ctis Sacerdotibus , propagara fcecunditas,qui rettè dici poflunt feraces

hi:jus viris palmites, adcommunebonum edu£ti? Plm.l.14.

Quòd fi vitis.ut obiervavir Plinius, diligens Naturje indagator,

fine fine crefcit, & quòmagisproceraarboreít,cui inniritur, tanto al-

tius afiurgit : crevifle noftram quoque Vitem, & adhuc creturam fateri

cogimurindo&orumjtftimationevirorum, propter docTrrinam fingu-

larem :in judicio prudentum , propter fana, librataquein deliberando

coníilia : in benignitatisamaroribus, propter non íuperbam, íed affa-

bíleni gravitatem:& in approbatione verae pietatiaddi&orum,honeíta-

tifque cukorum, propter comperta in digniflimo Pradule virtutum or«

namenta, in azquabili , & fibi leni per cohaerente vita oftenfarum.

Nec niíi ad excelia creícere haec Vitis poterat , cui adbserere Deo vc*lía '7*-

bonum erat , in coque totam fpem ponere, a cujus íola Cruce luítenta«

culum habere decreverat. Nec eaíuper montem çxaltata, deíperan-

dum erat, neomnium bonorum amoremad feipiàm trahereti quod de

divina Vite legimus à terra fuper Crucem clata, & omnia ad te ftatim

trahente \ cúm maieftatis fuae feníum , & redemptionis beneficium,

caícus antea mundus , íeliciter illuminatus accepit. Verè igitur & de ^50 s«rm « 8
- *

hac Vite noifra dici abfque adulatione pofle non inficior, quod de Sa-
'

pientia àfacro Oráculo afferituri &quod adejusencomium panegyri.

cam metam tranfilire videtur: Ego, quaíí vitis, fru&ificavi fuavitatem

odoris ; & flores mei , fru&us honoris, & honeítatis.

Brafilia Leges: Templis Augmentàparàvit:

Venturis magnam Trafultbufque Domum.

Scribebat

P. Toannes Antonias Andreonas.
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ADVERTÊNCIAS PARA OS QUE LEREM.

Amos a efta Hiftoria o titulo: ViàaChronologicâ de S, Ignacm

r porque os íeis aftumpíos dos féis livros, que lhe fazem a divifam

ja píopofta , pedem roais dilatadas noticias, do que íóas precífas, para

fe lhe efcrever a Vida , íem faliarmos daCompanhia, de queelle he

Fundador. E como cada hum deites livros he dediverio argumento.&
comprehende muyto ccpiofa matéria •> naõ íeria o rofto de taõ grande

volume proporcionado ao feu corpo, ie o frontiípicio naó lndscaik

quanto tem obrado huma Religiao,que vindo ao mundo fecundou po?

toda a fua esfera > & em qualquer das fuás quatro partes demandaô os

innumeraveisfuccefíosda Companhia muyto eftirada eícntura.

E ainda que os naó contamos todos , & nem alguns com toda a fua

extenfaõ, evitando a nota de parecer, que intentamos meterem hum

coartado mappa o Orbe todo ; naó privamos com tudo aos curiofos da

liçaõ hiftofica daqueilas noticias, pofto que abreviadas, por ferem baí-

tantes Índices ,que na parte apontaõ para o todo , ficando aflim concor-

des o neceffario com oprecifo. Efta he a razaõ, porque quando falia-

mos dos Varões affinalados da Companhia doutos, ílluftres, & Santosi

fó com o numero de quatro offerecido como exemplo , nos deiobriga »

mos dèefcreverdos mais, dando a entender a femelhança dos poucos

com os muyto», lemos retratarmos todos. E também nas kítas, & he-

roidas vidas dós gloriofos Martyres da Companhia lembrados neíta

Hiftoria, mais he o feu cerceado, que o eílendido }
porque fo dizemos

o que bafta ,
para fe fuppor, que mais fignificamos, do que dizemos.

Se nos notarem a nofla intenção, por querermos dar a íaber o que jà

fe fabs : firvanos dedeículpa o exemplo de muytos Efcntores da mef.

ma Vida, que nos agora damos a ler, íem lhe julgarem por efcufado o

trabalho de também todos eicreverem o meímo. Efeelles tem mere-

cido muyto louvor , ainda repetindo todos omefmo nos íeas propno3

idiomas, fahindo jàaeftampadoHefpanhol mais de quatro vezes, &
a do Italiano mais de duas, & Outras tantas do Latino; nefte noffo he a

primeyra,em que fe determina èftampar o mefmo, E ainda íífo com

huma grande veníagem palas rnuytas noticias novas, que tem acrefci-

do febre as antigas, 6c deltas mefmas foraó defeubertas outras de novo,

as quaes todas juntas fazem mais goítofo o divertimento dos que de.

fejaõ íaber o que temido , ou vay pelo inundo Chriftáo,& nem tudo o

íaberàó ainda todos. m

Naõ duvidamos, que os eftudiofos do efpiendor das letras íaybao

quehum Bellarmino,hum Soares, hum Vafques, & outros deftaclafie

tem merecido affento entre os laureados das Sciencias } porque com

as fuás obras fe achaÕ enriquecidas as mais nobres livrarias. Mas bem

poderá fer , que atè agora muytosos nãocbegaffem a reconhecer íin.

guiares luminofos da íantidade, devendofe elta ílluftrada noticia ao

breve epilop-o, que nefta Hiftoria fazemos dos raros exemplos das fuás

virtudes. E°ainda na ferie dos Santos jà conhecidos muyto fe terá illuí •

trado o nome do grande Fundador da Companhia de JESUS Santo

Ignacio pelí> que elle fez , mas ainda naõ pelo que ellediíTe$ porque

efta nova reflexão guardamos nós para o fim da Hiftoria da fua vida. E

íe com tudo ifto não livramos de alguma cenfura , firvanos a fua a bfol .

viçiõijara emenda das erratas. Lí "



LIGENGAS.
Da Religião.

CENSURA LO M. R. P. LUÍS CARVALHO.

PADRE PROVINCIAL.

POr Mandado de V.R. revi eftaHiftoria, que contem a Vida, que
do noflb incomparável Patriarcha S. Ignacio intenta dar à eftam.

pa o P. Meftre Franciíco de Mattos. Verdadeyramente íó o elevado
da pennadetaõ grande filho podia examinar os agigantados voos, que
na carreyra da fantidadedeo taõ grande Pay. Das águias íe efcreve,
que coftumaõ examinar os voos dos filhos, duvidando fc o faô. Aqui
o Filho foy o que do Pay examinou os remontados voos; não porque
duvidafle da fua grandeza, mas para os dar a conhecer,& eftampar, co-
mo afíorobro da Santidade, na memoria da pofteridade Portugueza.

Os primeyros filhos, que examinarão os voos de léus grandes Pa-
triarchas, eíerevendolhesas primeyras Vidas, que íahiraõàluz, foraõ
dous abalizados Santos , & Doutores da Igreja : S. Boaventura a do
Seráfico Padre S. Franciíco } & S. Gregório a do Príncipe dos Patriar-
chás S. Bento. Efta , que do feu , & noffo Patriarcha efereveo o Padre
Franciíco de Mattos , pofto que não íeja aprimeyra , que fahe à luz,
atttndendo ao argumento, he porém a primeyra attendendo ao idio-
ma, €m que íe eícreve. E íe me não embaraçara a modeftia do Author,
aqui raígà ra a penna em hum bem fundado parallélo } não tanto a ref-

peyto dos que em outro idioma eícrevèraô a vida de;

S. Ignacio ( aos
quaes certamente excede na fingulardiviíaó da obra) quanto a reípey .

todaquelles douseíclarecidos Doutores da Igreja, infignes Chroniftas
de íeus Illuftres Patriarchas. Mas fendo taô vulgar, como religiofo o
confelho : Antemortm ne laudes quemquam : defifto do parallélo -, não EcckCc.
deyxando íó de publicar, & reconhecer a completa , & fingular vifto .

ria , que nefta obra alcançou do pincel Romano a penna Lufitana
; por-

que não confeguindo aquelle dar de Ignacio o verdadeyro retrato, efta
o confeguio, moftrandonos exemplarmente a Ignacio, não íó pelo que
obrou, fenaó(& ainda mais) pelo que difle. Por efta,& outras razoens
venho a concluir, que he digniffima de fahirem Portugal à luz, efta
Vida.fc fendo de quem a deo tanta(por meyodc íeus filhos) aomeímo
Portugal,& a todas as fuás dilatadas Conquiftas. Efte he o meu pare-
cer. Collegio da Bahia z6.de.Mayo de 1716.

Luis Carvdh».

dij CÈK.

^••i*]



CENSURA DO M.R.P>GASPAR DE FARIA.

PADRE PROVINCIAL.

Bedecendo à ordem de V. St. li efte livro , cujo titulo nos pro.

a pocmhumaVidaChronologicadcSantoIgDacioFundadorda

Companhia de JESUS, Author o P.M Francifco de Mattos da mefma

Companhia, que depois de oceupar dentro, & fora da fua Província os

careosdemaisconfiança> & íuppofiçaõateoulnmode Provincial, de

queo fizeraó merecedor íeus elevados talentos, tanto na direcção reli-

e10fa,comona prudência politica; retirado agora neftes últimos annc«

fem felizmente dado, &vay ainda dando a luz tantos, & tao doutos

eferitos, quantos temos vifto, & ainda, querendo Deos ,
efperamos

V£r

Deita forte jà com a vara governando , jà com a penna efereveado

temeftfAuSuílra^
aue oaffafle a fuaattençao a illuftrar também as acçoens do Pay

,
&

Patri^rch Ign cio. Eftav. por defempenhar a verdade do Divino

onXVuSS^ ros f,ihos '
ou pelos filhos coftra t ao

~

EccleCH- navs- D usenimhonoravit pairemm fitijs-, porque ainda que; a íoavao

p L rn^do com clamoroiosechos asacçoens de Ignacio por outros

Eos i uftradas, era étn eftranho idioma :& podia com razão eftra.

Se que na Companhia Portuguezalhe não tiveíTe ainda coniagra-

doTlgum filho emfeu próprio idioma efte cofequio. O que porem

pòdelalvez parecer defcuydo humano, foy deftino da Providencia

Divina , que defta for te diípunha damos agora em idioma natural nua

Vida em tudo peregrina.
fi|

,

O obfequií, o h>re, & a honra, que nefta obra recebe defte filho

aquelle Pay, fó o poderá alcançar quemcom a devida «"cnça^quizct

ler. O queeufópofioaffimar, he,quecomo laviolfalas a Deos, me

parece ver; a meu grande Patriarcha Ignacio elevado ao throno da

m'*'i; mavor gloria :
miDominnmfedentemfupèrfoltumexcelfum, &ekva-

tJ: a quem hum Serafim com íeis azas : Sexf*^^SjgJJ
do fuperiores obfequios. Jà não he novo nos filhos da Companhia o

nome de Serafins : deolho humengenho tanto, menos fufpeyto,,quan-

m mais eftranho: Nonne AhmnostuosJESUfoctosvereSerapfomdi.

Elancirc. Herrer. xerim ? Mas o muyto, que em fi encerra efte nome, fo nefta occaiiao íe

Maidonat. m , executar cabalmente pelo Author defta obra. hm íeis partesKr divideelleefta Vida de Santo Ignacio: a faber, S. .Ignacio convemdo,

S. Ignacio convertendo, S. Ignacio perfeguido,S. Ignacio temido, S.

Ianacioglorificador,S.Ignacio glorificado. Equcm duvida, que nef.

tas íeis partes , outras tantas íaõ as azas , com que fe remontao os voos

defte Serafim , para obfequiar a Ignacio no throno da mayor gloria.

yidiDomnumíedéniemfttperfoliumexcelfurnt&elevatum?

He bem verdade, que entre humas,& outras azas, as dosberatins

delfaías, & as do noílb Serafim oblervo eu huma grande divertidade,

& he, que aquellas, quando mais obfequiavaÓ,encobnaomuyto,eítas

muyto deícobrem : encubriaó aquellas, muyto ,
porque encobnao o



rofto , encobriaô os pèsdequem no throno afílftia: "Duabus velabant

fadem ejus , & duabus velnbantpedes ejus: ifto he, a Divindade, & Hu- '•^ 1*

manidade de Chriíto naquelle throno exaltado* porque, como diz

R uperto : Fácies efl Divmitâs Chriíli. pedes funt ejus Humanitas. Mas „ ,

eítasdeícobrem muyto, porque nos manifeltao íingularmente o que ALapidAk.

em fi tem Ignacio. aflim de humano, como de divino. De humano nos

jejuns, cilícios, difciplinas, trabalhos, penalidades, perfeguiçoens , &
tudo o mais que padeceopela mayor gloria de Deos. De divino pelas

virtudes heróicas, raptos, extaícs, revelaçoens, profecias, maravi»

lhas , & prodígios, que obrou para bem dos homens. E naô contentes

com deícobrir tanto , ainda pafíaõ adiante , ainda nos defcobrem mais
eftas azas, porque nos maniteftaõ o que também obrou Ignacio em íeus

filhos , para que melhor fe conheça pela bondade dos frutos a bondade
da arvore, tronco, 6c raiz donde procedem : Arbor de fruBufuo w* Luc.í.44.

gnofcitur.

A' vifta difto comparando humas com outras azas, quizera dizer,

que eraõ curtas aquellas a refpeyto deftas ; mas ao menos poflb fera

duvida affirmar, q de quantas nefta matéria empregarão íeus voos, to»

das as mais ficaõ muyto atràz, todas as mais vaó muyto rafteyras,& co-

mo difle o Poeta : Apis Matirne more % modoque humi{erpentis ao mefmo
tempo que eftas mais fe remontaó

; porque nem na difpofiçaó das ma.
terias , nem no exame da verdade , nem na vaftidaó de noticias , nem na
ordem da narração, nem na propriedade das -palavras admittem facil-

mente comparação. Em conclufaõ , quaefquer outras azas, que com
eftas queyraó competir, fempre leraõ íeus voos muyto inferiores, ainda

quando fe augmente a pena de vencidas: & nunca haverá azas, que
por mais que prefumaõ de fi , pofíaõ com eftas féis fazer igual parelha,

ainda que a fizeííem as dos Serafins entre íí : Sex ala uni, & fex alai&u.i..

alteri.

Oh com quanta razaõ,(quero acabar por onde comecey) com quã-
ta razaó podia o Santo Fatriarcha, tendo diante dos olfaostodas as vi-

das, com queemíeuobfequioquiz Deos, quefahúTem outros filhos

feus atè aqui para credito.ôc honra de tal Pay : Deusènim honoravit Pa-
trem infilijs : com quanta razaó , digo , podia chamar a efta ultima o
feu Benjamim, ou para melhor dizer, lifongear como a feu Benjamim
maisamado ao Author delia! Benjamim vai o mefmo.q Filtus dextrar.Sc

a diverfidadeque vay da maó díreyta à efquerda , efla coníldero eu en-
tre efta, & as mais obras defte género. Aquella força, a&ividade,&
deltreza , que na maó direyta mais , que na efquerda fe confldera para
obrar com mais facilidade, efla eípero fe veja nefta vida, para com mais
felicidade reformarmu y tas vidas. A Ignacio converterão as vidas de
todos os Santos : a todos efpero eu, que Gon verta em fantos efta fó vida
de Ignacio, fe com advertência for lida. Seja aflim , para que poíla o
meímoSantoem multiplicados fentídos dar a Deos louvores em fua
vida : Laudabo Dominum irivita mea. Collegio da Bahia »9. de Mayo
de 1716.

Gafpar de Faria,

dííj CEN-
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r CENSURA DO M.R.P.ANGELO DOS RETS.

PADRE PROVINCIAL.
-

Andame V. R. reveja , & diga o que julgo deite livro, ou defta

Vida de S.Ignacio Fundador da Companhia de JESUS, que

còm poz o P.FranciTco de Mattos digniffimo filho da meíma Compa-

nhia, Provincial que foy defta Província, Reytor defte Collegio da

Bahia,& do Rio de Janeyro,& Meftrcdos Noviços. E o q me parece,

depois de o ler, he que ío efte livro faz cabalmente conhecido a S. Igna»

cio. Havia S. Ignacio fahido jà ao mundo em diverlos livros, ou eí«

tampas de íiia vida , compoftos por diveríos Authores, cada hum no

íeu idioma. Porque , fendo o Santo Patriarcha Gigante taõ crefcido da

Fè Catholica, não podia caberem hum livro íó,ouem hum íó quadro-,

aílirn como em hum íó naó coube o de Tunantes, bem celebrado na

gentilidade, & ainda nos noffos tempos. Mas nem com íe multiplica-

rem os quadros,ou fe .repetirem os livros, era ainda conhecido no mun .

do taó portentofo Heróe. Sahe agora nova, & ultimamente reftampa-

do nefte quadro, ou deferito nefte livro em idioma Portuguez, que he

fó o que faltava ;
para que iodo o mundo acabe de o conhecer , 6? for-

mar aquelleconcevto, que por ventura atè aqui naó havia formado de

feu immenfo efpirito. Em cinco íucceíiivos dias foy apparecendo o

Univcrfo nafuaprimeyra creaçaõ: & em cada hum delles apparecia

Genéí x taõ avultado, que levava apoz de fi os olhos de Deos: Vidit Deus^uod

eífet honutn. Masnemino pnmeyrodia, nem em algum dos outros ate

ti o quinto , fevio que etliveíle ultimamente perfey to o mimdoi porque

ainda em nenhum delles íe via creado todo, íenaó íóem parte. No
fexto ,& ultimo lugar appareceo finalmente o homem, que íoy a alma

ds todo aquelle vaftiffimo corpo. E porque entaó appareceo o mundo

ia todo , & em toda a fua perfeyçaõ ; entaô íe vio, quenaquelledia,&

nsquelle eftado, eftava coniúmadamente acabado, & perfey to: hrant

ibid.] èàm bona. Em. todos aquelles livros , que diíle , fahio S. ignacio ao

- • mundo, aílimhe }
mas em nenhum delles íe via S.Ignacio todo, íenao

fó parte de S.Ignacio. Porque nenhum de feus Authores, ainda que

difleraó muyto , o defereveo taõ miudamente , U cem tanta novidade

de noticias, como o Author deite, que daó a conhecer o Santo, quanto

atè agora fe naó conhecia. Por iflo naó apparecendo em nenhum da-

quelles tàó realçado S. Ignacio, fó nefte he, que avulta , & apparece to.

do ao mundo , que de hoje em diante o conhecerá ,
comoeile heem íi

mefmo. E quanto fe me repreíenta,conduz naó pouco para efte mayor

realce do Santo Fundador , íair aqui deiento , ou retratado no idioma

Portuguez, em tudo exceilente. Mas he,íero duvida, que todo eíie

novo l
*& mayor conhtcimento procede de íer efte livro obra de tal Au-

thor, q affim como lana pedra de hum andengaítouooutroo Monte

Parnalo todo, com as nove Muías,& o deos Apollo* afíim também eke

Author nefte íó tomo comprehédeo, ou nefte ío quadro debuxou todo

P.ifcnpM-íy- S. Ignacio, Monte iubidifíimo de virtudes heróicas, que com bem
n^Prodlc

apaJadapcnna gj^urtda.delcrcve. NaÔ faltoujà quem diífeííe , que



creou Deos a Santo Ignacio, para que foíTe a alma , ou do corpo de

toda a Igreja , ou de todo o mundo. E nefte livro (que he oulti-

mo, que tem fahido de lua vida) apparece ultimamente , 6c fe vê

eíla grande alma; aílim como lá no ultimo dos íeis dias appareceo,

& fe vio o homem. Entre as obras, que naquelles dias creou Deos,

a mais perfeyta, & aventejada de todas, íoy o homem , ou a alma racio-

nal , íuperior a todos os íublunares. E nefte tomo apparece também
S. IgnaciOjfuperior, & cornventagemafimefmo em todos os mais,

que o dcícrevèraõ antes. De Alexandre Magno dizem as hiírorias,que

en vejcu , naó o pincel de Apelles, porque o havia de retratar com dimi-

nuição daquelles attnbutoss que não pode exprimir o pincel j fenaó a

pena de Homèrojpara que o defcreveííe pelas rned idas de íeus efpiritos

em tudo reaes, & magnânimos, Ôcíempre íemelhanteaíi, & igual em
tudo. £ fe em S. Ignacio pudefíe ter lugar a enveja, naó a teria o Santo
da penna, ou pincel daquelles Authores, qus tenho dito o defcrevèraõ,

cu debuxarão nos annos paíTados i
porque nem todos juntos chegarão

ao expiimir todo j & íó a teria do pincel, ou pennadefte, que aqui o
deícrevesgora, ou retrata lem diminuição, 6c naó fó com vivas cores,

&muy to próprias, & naturaes, mas também com efty lo grave, & ele-

vado em quinze retratos Em fim naó tem efte livro couía alguma,que
encontre a purezadenoílaFè, & bonscoítumesj antes achoquè nos
podemos aproveytar os que profefíamos a vida religiofa, & muyto
especialmente os da Companhia. Collegio dá Bahia 17. de Mayo
de 17 16,

Angelo dos Reys.

ES-
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Stanislao de Campos da Com.
panhia de JESUS, Provincial

da Provinda do Braíil , por cõmif-

íaõ efpecial, que tenho de N.M.R.
PadreMigoel AngeloTamburino 5

Prepoíito Geral, dou licença para

que fe poíía imprimir o livro inti-

tulado , Vida Chronologica de S.

Ignacio de Loyola Fundador da

Companhia deJESUS, compoílo

pelo Padre Francifco de Mattos da

meíma Companhia de JESUS , o

qual foy vifto , & approvado por

Relígiofos doutos da mefma Com-
panhia ^ por Nòs deputados para if-

íb. E em teítemunho da verdade

dey efta fubfcrita com o meu final,

& fellada com o fello do meu Oífi-

cio.Collegio da Bahia 30.de Mayo
de i 7 1 6,

Ejlanislao de Campos.

I i



Do Santo Officio.

CENSURA DO M.R.P.M. Fr. fOSEPH DO NJS*
amento, Qualificador do Santo Officio*

. í eminentíssimo senhor.

FOr mandado de V. Eminência vi efte livro, cujo emprego he dei .

cievernos chronologicamente a Vidado incomparável Patriar-

cha Santo Ignacio de Loyola , Fundador da efclarecida Companhia de

JESUS. Efe o gofto igual à admiração,com que entrey a ler obra caõ

eleganceem mareria taó fublime, me naó convidara,& ainda conftran-

gera a levar ao fim liçaõ taó deleytoía , certamente parara no principio

delia, para naó proceder como Juiz, detido do refpeyto, & veneração,

que me cauíou o nome íó do feu Author. He efte o Reverendiflimo

Padre Meftre Franciíco de Mattos , de quem , como de luítre fingulac

pôde, & deve prezarfe muyto a mefma Companhia , quando o reco-

nhece por feu filho
j
porque depois de ter moftrado dentro delia a fua

grande prudência, & talentos nas difecçoensdo governo, como Pre-

lado Superior, que foy da Província doBraíil, os vay dando agora a

conhecer também por fora nos admiráveis eícritos, com que jà tem

fahido, & datermina ainda fahir à luz. E como nelles atèqui íervio fó

de matéria para o aflombro , fem deyxar o menor eícrupuloàcenfura,

me pareceo , quando li na inícripçaõ deite livro o nome de Author taó

venerado, que lbe ouvia repetir, o que com menos razaó diíle dos íeus

livros hum dos mais famoíos Poetas da antiguidade:

Júdice non opus eJtnoJlriSiMcvinclicelihris.

Debayxo deite conceyto devido certamente a taó grande Meftre;

quando em qualquer das fuás obras fe dà a conhecer por feu Author;

entrando a fazer juízo deita, me animo a dizer, que por mais que te-

nhaõ fidomuytos, os que em diverfos idiomas fe anticipàraõ a fazer

fua a empreza deite livro * com tudo nella nenhum lhe tira a gloria de

primeyro ,
porque além de íer efta a primeyra vez que íâhem a pubh.

co no idioma Portuguez as gloriofas acçoens da vida de Santo Igna-

cio, deita vez fahem como nunca atèqui }
porque com muytas,& muy

largas noticias , que acrefcèraó fobre as antigas, & todas com muy

goitofa novidade ,
pela fingular djipofiçaó das matérias , ordem da

narração, elegância, & propriedade das palavras, em que nenhuma das

outras lhe pôde competir } por cujas razoens ficará o empenho deita

Cbronica confeguindo entre as demais os créditos, naó fó dô prinaeyj

ro, mas de único.

De único fe acredita o Sol entre os Aftros todos: Sol qmafolust ^ot

mais que todos os outros Aftresíe empenhem em fazer o mefmo, que

faz o Sol. E a razaó deita fingularidade aífinou o Efpirito Santo no

cap.4í. doEcclefiaítico : Sohlluminans per omnia refpexit. Todos os

Aftros daó luz ao mundo , mas nenhum como o Sol , porque em appa-

recendo o Sol no mundo , nada ha, que efeape ao vigilante cuydado da

lua luz ; tudo illuítra , tudo defcobre , tudo põem claro , & manifeftoi
t >

qUe
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çuehe, o que naõ podem fazer os outros aftros , por mais que fe empe»
nhem em fazer o meímo, que elle faz. Aííím com toda a verdade o
fapientiflimo Author delta Chronica, metido no empenho, que outros

tinhaó jà tomado à íua conta de illuftrar as acçoens de Santo ígnacio,

nenhum como elle o confeguio,& poz em praxe ;
porque nada efespou

ao cuydadoío diívelo da fua diligencia , que naõ a verjguaffe , para pôr
em publico de húa vez, o queem tantas fe naõ tinha confeguido. Elle

entre todos he ló, o queda a conhecer de todo a Santo ígnacio, pro.

pondonos, naõ fó as acçoens da fua vida,como faõ as íuas heróicas vir.

tudes, raptos, extafes, revelaçcens , & profecias -, íenaó também as

que ebrou , & continua depois da fua morte, como faõ os eftupendos

milagres, & prodígios, que tem experimentado , & experimentaõ fem-

pre > os que aflecluofamente o invocaõ. E naõ fó nas íuas obras , fenac

também nas íuas palavras; naõfónoqfez,fenaÕ também no que difle,

íe nos manifeíla aqui Santo ígnacio. E parade todo,& melhor o dar
a conhecer, pelo que he em fi } pelo muyto que he em todos os feus

Filhos, o manifefta, 8c dà aqui também a conhecer. Venturoío Filho,

que aílim foube conhecer as excellencias de feu illuftre Pay , para in*

teyramente as publicar* fazendo certo deita forte, que para taó glorio*

fo emprego outro nenhum houveatègora como elle, para que fepofla

dizer defte Filho arefpeyto daquellc Pay, o que a reípeyto do mayor
Pay, difle de fi o melhor Filho: Nemonovit Patrcmt nífi Filius.

De donde infiro,& concluo, que fe o Author deita Chronica fe

empenhou comoSolem illuftrar a vida de Santo ígnacio, pondoem
publico, quanto delia ie podia dizer : Sol illiminans piromnia refpexit-,

que fe lhe naõ pôde negar o elogio, que ao meímo Sol dà oEÍpirito

Santo neíte caíoj quehe fer efta fua obra de grande gloria para Deos:
Sol illttminans per omniarefpexit , &gloria Domimplcnum eft opus ejus.

Nem podia deyxar de ler aflim , fendo eíta obra de hum Filho daquelle
Pay, que em todas as fuás efta he aem preza,que tomou,& que íempre
teve: Ad maiorem Dei gloriam', do que também reíultarà huma muy
efpecial gloria ao meímo Pay , porque iílo he o que refulta aos Pays,
quando íe vè, que íaó boas as obras de feus Filhos \ & muyto mai& íe o
forem tanto como efta he : Pideant operaveftra bona, & glorificent Pa.
tremvefirum.

Sendo ifto aífim, certo fica, quehuma tal ebracomo efta, nada tem,
nem pôde ter, que encontre noffa Santa Fé, ou bonscoftumes, antes
fim muyto, com que eftesfe melhorem, ôcaquellafe confirme. Efte o
meu parecer, V. Eminência mandara oque for fervido. Penhalonga 5.

de Junho de 1717.

Jr.ypfeph do Na/cimente.

CEN>



CEmvRA DO M.R.P^M. Fr. MANOEL GUI*

Iberme, Qualificador do Santo Ojficio.

,
eminentíssimo senhor.

Aô encontro claufuia aí gõa centra a Fè.ou bons coftumes nefte

livro intitulado, Vida de Santo Ignacio> feu Author o bem co-

reado, & igualmente venerado Padre MeftreFrancifco de Mattos,

filho da eíclarecida , & incomparável Companhia de Jeíu. Em varias

obras , que por ordem de V. Eminência jà vi defte meímo Author,

difle que em todas deíèmpenhava o zelo do íeu íagradc Inftituto: ago -

ra digo que nefta íatisfaz às claufulasdo íeu Inftituto com mais pai.

moio delempenho : porque para may or gloria de Deos moftra o quan-

to o leu Patriarcha,& a fua Religião devem às inundações , & affluen.

tias da Divina Bondade '.fendo o Patriarcha o maisaííiftido do Cep,

& a Religião a mais útil ao ChnttianifmQ. O que mais admiro nefta

obra hc a modeftia , & ingenuidade s com que o Author defende a fua

Religião de repetidiífimas períeguiçoens, fem culpar, nem calumniar

aosperfeguidoresiaenergia.&eíficacia.comqueapprova a fingula-

ridade dos feus Eftatutos, fem tnoftrar menos congruentes os das ou-

tras Religiosns. Finalmente efte Author em todas as (uas obras acea.

diíTimo,nefta me parece fe excedeo a fi a>efmo} & por efta razaó o con-

lidero digno da licença ,
que pede. V. Eminência , &c. S. Domingos 6.

de Julho 1717. \v ...

Er.ManoelGuuberme.

VIftas as informaçoens, podefe imprimir o livro da Vida de Santo

Ignacio, de que trata efta petição , & depois de irapreflb torna-

rá para fe conferira dar licença para correr, & íern ellanaó correrá.

Lisboa Occidental9.de Julhode 1717.

Monteyro. Ribeyro. Rocha. Fr.R.Akmcajlre. Gmrreyro.

'. , ,
!

. . :
.':.. '

- '

'

Do Ordinário.

POdefe imprimir o livro da Vida de Santo Ignacio,de que fe trata,

viftas as informaçoens ?
& depois de impreíío tornará para fe con-

tei ir, & dar licença para que corra, ícm a qual naó correra. Lisboa Oc-

cidental 10.de Julhode 1717. 'ÍÍJjÍ

Do
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Do Defembargo do Paço.

CENSURA DO M.R.P.D.ANTOMO CAETANO
de Sou/a Ç.R. da Divina Providencia,& Qualifi.

cador do Santo Officio,

SENHOR.

MAndame V. Mageftade ver efte livro, & que informe cora o
meu parecer : & pofto que o objefto , & o Author que fe lem

no principio da obra me poderão efcufar do officio de Ceníor , obede-
cendo à ordemde V. Mageftade o li com particular attençaõ. Oob.
jecto ne tao heróico como o grande Patriarcha Santo Ignacio de Loyo*

Ai V"43^ da esclarecida Companhia de JESU taó benemérita
filha da Igreja, comoella meíma repetidas vezes teftemunhou , agra-
decida pela boca dos Vigários de Chrifto

, que com paternal affe.
ao a enriquecerão com infignes privilégios. E taó eftimada dos Se-
nhores Reys de Portugal, Auguftos predeceflores deV.Mageftad^qus
delde a infância começou a Companhia a lograr no Real agrado efpe-
ciaes favores, merecendo da foberana piedade do Senhor Rev Dom
JoaÕ III. pelo feu exemplo aquelles primeyros Varoens, quepaflaraõ
a efte Reyno, o admirável nome de Apoftolos, com que nelles faó co-
nhecidos, & nas fuás dilatadas Conquiftas, confervandofelhes fuccef.
íívamente efta fortuna, atè o fuave domínio de V. Mageftade, em que
tem confeguido a Companhia fingularcs honras, como hoje admirou
efta Corte na affiftencia que fezafua Real Paflba todoodia na Cafa
Profefla de S, Roque, para folemnizar a fefla de Santo Ignacio, em que
celebrou Pontifical o Patriarcha de Lisboa Occidental feu Capellaõ
Mòr

, acompanhado da gravidade do Cabidoda Santa Igreja Patriar.
chal.

O Author he o Padre Francifco de Mattos da mefma Companhia,
bem conhecido nefte Reyno , & no EftadodoBiafil, onde affifts , tan-
to pelas obras que tem impreíTo.como pelo feu grande talento. Parece
que a Divina Providencia refervou ha tantos annos efte aflumptopa.
raefteinfigneEfcritor : porqus fendo a Companhia abundante de fe-
liciílimos engenhos nefta Província , & nas mais que delia fahiraõ, &
applicados a efcrever , eftavamos fem haver no noíTo idioma , huma
Vidaeípecial de Santo Ignacio

; porque ainda que no FlosSaucT:orum
do Rofario acrefcentado

, & na tradução de Ribadaneyra , & na pri-'

rneyra parte da Chronica de Telles íe achem efcritas algumas acçoens
da Vida de Santo Ignacio, com que fe coníolaõ 05 devotos , íaõ taó fu«
cintas, que fazem mayor appetite aoscuriofosdaliçaõ Eccleliaftica,
principalmente quando naó podem alcançar as que era diverfos Rey-
nos íe rem eíhmpado,& efcrito> pois entre Compendios,& Vidas, fem
fallar nefta, achamos trinta Scoyto, em diverías línguas da Europa, 6c
ainda algumas nas Orientaes. Porque na Latina íe imprimirão oy to, a
dos PP.Joaó Pedro Mafeo,Jacobo Canifio, Gafpar Quartemot, Ber*

tholsmeu



tholameu Caífio, JacoboBiderrmno, Luisjânnío, Nicolao Lancio,

todos da Companhia, & GodofredoSantvoorcio Cónegoem Antuér-

pia. Na Italiana quatro , os PP. Danisl Bartoli, Francifco Scorcia,

Paulo Bombino, Scipiaó Sgambato. Na Caftelhana cinco* 03 PP. Pe-

dro de Ribadaneyra, francifco Garcia, André Lucas Arcones, Joaò

Euíebio de Nieremberg , Joaó Paulo FonS. Na Franceza os PP.Do-

mingos Nouhvrs , Franciíco Favardo, Eftevaõ Bineto da Compa-
jnhia, 6c Henrique SpondanoBiípo de Pamiez. Nalnglezahuma.do
Padre Miguel Walpolo. Na Flamenga quatro , os PP. Hiriberto

Ro/weydo, Franciíco Schmidt, Gerardo Zoes, Joaó Martini. Na
Alemaã três , os PP. Conrado Vetter, Fernando Alberv, Theobaldo

Stoziv. NaBoemaos PP« Jorge Feru, ScJacoboColens. NaGregao
P. Gregório Mayr }

6c na de Tunkitn Reyno do Império da China a

eícreveo oP. JeronymoMaiorica perito nas línguas Afiaticas.Em Poe-

mas a imprimirão os PP. António de Efcobar, & Carlos Verpso , 6c

Epigramas Carlos Bovio, 6c em Eítampasduas,oCollegio Augufta-

no, com as explicaçoens em Latim, 6c Tudefco , 6c outra do Collegio

Germânico de Roma a
com as declaraçoens em Latim , fazendoíe defta

forte para todos agradável a Vida do Santo para os doutos nos livros,

6c nas eftampas para o vulgo. E fendo tantas vezes repetida fe verifi-

ca defte aílumpro a fentença de Séneca , que ha matérias que por mais

que íe digaõ, nunca inteyramentefeacabaóde dizar. Elta que eícre-

veo o Padre Franciíco de Mattos tao diffuía,6c elegantemente, he com
efty lo claro , 6c puro da lingua Porrugueza, íem mendigar vozes eítra-

nhãs, com que alguns cuidaó enriquecem a fua lingua , 6c aflim a vem
a empobrecer. A do Author naõtem afFe&açaó,fenaõ propriedade,f€rn

maisenfeytedoque a verdade. A*HiítoriachamaCicero luz da ver-

dade, porque nella he a parte principal para (e diítinguir da Fabula,

devendo trataríe os caíos Sem pa y xaó, narrando os íucceílos profperos,

6c adveríoscom igual animo , íem exagerar nuns, nem enfeytaf outros.

AeftapartedaHiftoriaíatisfazo Author com tal prudência, que dà

nefte livro a luz da Hiftoria, ou íeja pelo obje&o que inflammaos cora-

çc ens, ou pelo eftylo, 6c modo de eícrever ,
que illuftra os entendimen-

tos. ConfeíTo ingenuamente que naõ cede no meu parecer aos que com
fummaeftimaçaódeeftylocorretn daVida do melmoSanto.íem exce-

ptuar na Latina o P.Mafeo, na Italiana o P.Bartoli, na Franceza o P.

Bouhours, 6c a todas excede na copia de noticias. Naõ íevèfó neíte

livro a prodigiofa V ida de Santo Ignacio, naíeida de huma admirável

converíaó, feguidacom fingular perfeveráça.afíiítida de auxílios eípe-

ciaes do Eípirito Santo , fundando huma Religião dentro de huma po-

litica taõ Chriítá como tirada da profunda meditação em que Deos

lhe aífift ia, Sc inípirava a fua Divina vontade } os milagres com queem
vida, 6c morte reíplandeceo, 6c outras obras dignas de venerada me-

moria. Quando efte livro naõ tivera mais que aquella carta que Santo

Ignacio eícreveo aoCollegio de Coimbra piiniogenitode toda a Com.
pahhia, que o Author illuíira com reflexoens dignas do leu engenho,

bailava para íereftimado, pois nella íevè que elta íem pre Santo Igna-

cio fallando , 6c enfinando a íeus Filhos a íerem Santos , 6c Doutos , &
por iffoíaôtaó Doutos, 6c Santos os Filhos de Santo Ignacio, porque

nefta carta de continuo lhes falia ao coração. Também advertidaoien te

e redu-
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reduzio chronologicamente tudo o que na Companhia paliou ate o
prefente

} & fendo a chronologia parte efíencial da Hiftoria , foy fem
pre difficil de ajuftar efta conta, ou fofle era épocas , ou era feculos, ou
em luíhos ,ou Olympiadas ;& efta parte fatisfazo Authorcom parti,

cular cuidado, comoem acompanhar a Vida do Santo contiasaccoens
de íeus Filhos y alfim na Europa dando a conhecer ou lembrando a-

quelles infignes Varoens queproduziooprimeyroíeculodaCompa*
nhia, & inceííantemente eftà reproduzindo , como na Afia pregando,
enfínando, & Apoftolando, ( fejame licito o ufo defta palavra purifica.

da na lingua daquelle admirável Portuguez que lemos na Hiftoria de
S. Domingos do erudito Padre Fr, Luis de Souía) nas miííoens da Co-
chinchina, Mogor, Madure, China, &Japaõ, & nas valtas regioens
de íeus Impérios. Na Africa nas miííoens de Angola, Guiné, Mono.
motapa , & Ethiopia. Na America Meridional, no largo certaó da
Bahia, & das Capitanias de Pernambuco, Sc Maranhão em que obràraó
exceííbs peloamorde Deos, dequeheteftemunhao Certaó de Quiri*
riz , & outros incultos , & diftantes a que chegou a fua charidade. Na
Setentrional nas Miflbens, deCinoha , Ôc México, èz largos domínios
do novo mundo } &: como novos Gamas, defcobriraó fempre novas
terras para unir ao rebanho do univerlal Paftor* & porque naõ ha mais
mundosjos naô pizou oApoftolico zelo dos Filhos da Com panhia, q ue
com abrazadoeípirito vencerão immenfostrabaihos,pobres, & deãn*
tereííados difeorrendo por toda a redondeza da terra, chegando a regar
com o feu fangue as fearas que tinbaõ lavradocora tanto cuydado. Fi»
nalmente aflumptotaó heróico dejuftiça pedia penna taó iníigne que
doutrinafle no exem pio,& virtudes, & recreaíle na liçaójpara que foíTa

relpeytadoefte livro pela matéria, & p^íoeftylo/ervindoduas vezes
de exemplo aos que lerem na elegância, & na edificação. Efte he o
meu parecer, como ode que nefte livro lenaó acha eouía contra o fer»
viço de V.Mageftade, que fempre mandarão que for íervido. Lisooa
Occidental na Caía de noíía Senhora da Divina Pro v idencia

3 1. de I u.
lho de 17 17.

D.Antonio Caetano âe Soufa CR.

QUe fe poffa imprimir, viftas as licenças do Santo Ofrlcío,& Or-
dinario , & depois de impreflTo torne à Mefa para fe conferir , &

taxar, &íemifio naõ correrá. LisboaOccidental6.de Agofto de 1717.
Duque P. Cofla. Andrade. Botelho. Pereyra. Oliveyra.

VIfto eftar conforme com o feu original, pôde correr. Lisboa Oc»
cidental 20.de Mayode 1718.

Rocha. Fr.R.Alencaftre. Gnerreyro. Portocarreyro. Carneyro.

\Y Ifto eftar conforme com o feu original, pôde correr. Lisboa Oc-
cidental 2 1 . de Mayo de 1 7 1 8.

Cardofo.

Axaõ efte livro em 00. em papel Lisboa Occide ntal 24. de
Mayode 1718.

Duque P. Cofia. Andrade. Botelho. Pereyra Oliveyra.

IN-
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DAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS DA VIDA DE
Santo Ignacio nos íeis livros defta fua Hiíloria,

& vaõ apontados por números.

LIVRO PRÍMEYRO
De Santo Ignacio convertido.

CAPITULO I.

E tradição que Santo Ignacio naf
cera em hum alojamento de Prefe»

pw 3 nunh%.

E também, que quando o quizerao bau*

tizar, elle me/mo dijftra o/eu nomen.^.

Ifio certamente fez outro infante na oc*

cafiao do[eu bautifmo, pondofe aflmefmo

o nome de Ignacio, ».5

.

O dia do najcimento efpiritnal de Santo

Ignacio foy o fegundo da Pafcoa do Efpi-

rito Santo,».9.

Cap 2. Dos primeyros annosde /na vida

no Palácio dei Rey Catholico, mo.
Por defender o decoro de hum Sacerdo*

te meteo em fugida levando da efpada

a hum grande numero de combatentes.

num.11.

Nao confentio q fe entregafe apartido a

Fortaleza de Pamplonafitiâdapor hum

exercito de Franceze\?Li$.

Refiíiio aos (eus affaltos ate cahirferido

de huma bala de canhão > «,14.

Cap 3. Eftando mortalmente enfermopor

caufa das feridas, que o renderão ; vejo

S.Pedro do Ceo afegurarlhe a vida com

milagrofafaude>n 1%.

Torna a enfermar de novo por timbres

dofeu brio , fofrendo huma crueliffima

cura,n.i6 17.

Afua admirável converfao , num. 18»

ate num 2$.

Cap*4, Apparecelhe a Rainha dos Anjos,

& lhefaz ofavor dodom da Cafiidade,

num.%^.

A forte bataria, que lhe fez feu Irmaa

MartimGareia de Loyolapara lhe impe-

dir a mudança da vida,n.fj.

Sahido jx de fua çafapara Monferrate,

ejíeve em pontos de tirar a vida a hum
mouro em defenfada pureza da May de
Deos,n 30.

Ca p.5 • Trocou os vejitdos ricos pelos rêmej,

dados de humpobre mendigo, »»34.
Livrou das mãos da Jujiiça o pobre

com quem havia trocado ofeu vejiido,

nurn.%6.

Como fe armou de defprezos do mundo,

& hábitos de penitencia, n.^j.

Applicando a boca às chagas dos enfer»

mos, principalmente em huma occafiao

exercitou os aclos do amor do próximo

gojlando com muyto vagar , & muytas

vezes os tragos das matérias podres,

num 38.

Gloriofa vitoria de Santo ignacio em hka

fortiffima tentação interior,em cj o demó-

nio lhe intimava o arrependimento da

nova vida, que tinha começado,n.^.

Outravttoria de outra femelhante tenta*

cão do demónio >
que emfigura humana,
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& amiudadas vezes queria que elle re>

trocedejfe da empreza das fuás peniten-

cias,n.^2,

Cap.6. Generofa refijlencia de S. Ignacio

a huma vehementiffima tentação de vai-

dade, «.44.

Quanto o atormentou huma ejlerilidade

das confolaçoens do efpirtto , & a incom-

parável lida dos [eus efcrupulos; num.fâ .

4647.
Cap. 7 .Mendigando efmolaparafazer afua
primeyra viagem da Paleftina , Jojreo

hua afpera reprehenfao que lhe derdo a

bua porta, aonde a chegou apedir,n.^ 1.

Tevegrande efcrupulode aceytarem cer-

ta occajiâo hum breve foccorro para ejia

viagem ,fem o haver pedido de efmola,

num.^4,,

Cahindo em terra em hum dosfeus cami-

nhos desfalecido tanto de forças , que fe

nao podia levantar, Çhrijio noffo Senhor
o levantou ,& animou com promejfa de

foccorrosfuturos, ».55.

E logo em Pádua logrou o primejro por
milagrofo modo,n.^6.

Sem temer os ri/cos, que corria afua vi-

da , nao defiftio das reprehenfoens , que
dava aos Marinheiros do navio que o le~

vava para Chipre.

Cap. 8. Cafoi muytofingulares do tempo em
quefe deteve em Jeruj"alem,n.6i.62.
E antes de fahir9 vio no ar a Chrijte feu
Senhor, que indo diante delle o confor*
tava para fofrer hum trabalhofo vexame
dado por hum vil moço , w.63.

Cap 9. Chegando outra vez a Chipre
, jl

depois de voltarde Jerufalem para Bar-
celona, pajfoufalvo afua viagem ate Ve»
nezâ , embarcandofe no mais arrijcado

navio de três , que no mefmo tempofolia-
rão daquelle porto, n.64, 65

.

Aceitando por cortefia hua pequena of-
ferta de moeda pára afua viagem , nem
então deyxou defer pobre, porque logo de
tudofeyefmoler.nÍG.
Poy prefo em hua occafuo por efpia, ainda
prevendo elle pouco antes, que fe arnfca-
va apadecer comofufpeytofo,n.SjM.
Outra vezfoydomefmomodoprtfiioney-

ICE
ro, & também muyto afrontado,à- tam>

bemporfua vontade,n.6^.yo.

He no mefmo tempo pobre , & também
efmoler de Chrijio, n.ji.

Tenta o demónio a Santo Ignacio com as

confolaçoens dofeuefpirito, n.-ji^^
Cap. lo.Dofeu admirável Livro de Ekèr-

cicios Efpirituaes diBado pelo Efpinto
Santo , fendo tambémfua Coauthora a

MãydeDeos,n.j$.atè 79.
Cap. 11. O methodo desles Exercidos de

Santo Ignacio nao hefó direcção do ef-

pirito-, he também arnffua,nSi.aí'e 94.
Cap. 12. Huma admirável lição de Santo

Ignacio para tirar efcrupulos, »,97.

LIVRO SEGUNDO
De Santo Ignacio convertendo.

CAp-i. Tanto convertia Santo Igna-
cio com apalavra, como com a edifica»

çàb, num* 3.

Também com o valor de feu efpiritofez

admiráveis converfbens , & a primeyra

foyade humfugeytojà de dignidade Ec-
clefiajiica na Univerfidade de Alcalà, n.

11.atè 14.

Cap. 2. Sem artificio de palavras, eraÕ as

Juas hãas artificio[as prifoens de emendas
da vida.

Bajtàrao fó em huma occafiao para ofeu
zelo parecer o de hum S. Paulo ,& para
rebater o zelo indifereto de alguns, que
ainda com prifoens lhe nao podiao pren»
derapalavrade Deos,n,i^.ate 20.

Cap. 3. Comofatisfez a quem o culpava de
viver de efmolas , como mendigo

,fendo
elle de tao úlufire nafumento,n.i\.

Humfingnlariffimo afio defua charida-
de,n.2ò.2j.

Cap. 4. Converterão a hum Ecclefiajlico

Regular ospeccados de Santo Ignacio ou-
vidos nafua confijjao, ».28.

Pela penitenciado Santo emendou afua
vida humgrande peccadov,n.2<).

Converteo a hum Doutor jttgando o tru-
que de mefa,n.2,o.

Hum

wm



DAS COVSAS MAIS NOTÁVEIS.
Hum defederado , que fe queria enfor-

car, n&6 perdeo a tida do corpo , nem ada

almapor maravilho/a mdufiriade Santo

Ignacio, n.$i.

Cap,5. Entre os Companheyros de Santo

Ignacio , que tambémjè podem chamar

[eus convertidos, aconvet [ao , que mais

lhe enfiou ,foy a de S. Francifco Xavier,

num.y$.

Cap.6. Tao cufiofa,como myfieriofafoy tatu»

bem a converfaõ do Padre Diogo de lio*

zes, ».48.

Foy muytas vezes maravilhofa a con*

ver/ao do Padre Jeronymo Nadai, n.

49-^ír 53.

Efoy pouco menos maravilhofa a cõver-

fao do Padre Miguel de 'Torres,n.$ 4.5 5

.

Cap 7. Comofoy S. Ignacio milagrojo , éf
mais Profeta najua Patria.n.^ 7.58 59.

E como foy tr.aravilhojaem Roma a fua

eharidade na converfaõ dosjudeos , &
mulheres perdidas,n 60.^64.

Cap.8. Pofiilla deSanto lgnsciopara acon*

verfao das almas igualmente profunda,

- &myfieriofa,n&s
i
.

Ga p.9. Admirável converfaõ de hum, que

zombava dos Exercidos de Santo Igna-

cio, n-6j.68.

Outrafemelhante converfaõ, comoesla,

num&y.
Outraainda mais admirável tambempor

Cap 1 1. Aoiavel converfaõ dehum tenta}

ao afahir/e da Companhia, ».92.

Deliciofa converfaõ de hií Noviço tam»

bem combatido de femelhante tentação,

num, 94.
Outra converfaÕfemelhante, éreomeir-

cunfianciãs que a fazem ainda mais ceie»

bre,n.$i.

Converteo Santo Ignacio a outro tenta-

do,que lhe pedia o deyxajfe ir parafua ca*

fa, dizendolhe que jefojfe emboahora,

num.96.

LIVRO TERCEIRO

De Santo Ignacio perfeguido.

POr fer efie livro mayor que os dous,

dividimos em partes dijtmtas a fua

matéria, coxeçando cada húa delias por

nova 01 dem de n umeros. E naõ fazemos

ijíonos outros livros ,
que fao de matéria,

menos d^ffifa : comofao oprimeyro , o fe»

gnmdo ,0 quarto.

Cap 1. Ejieve em perigo a vida de Santo

Ignacio naperfeguiçao de Barcelona por

elie reforma hum Convento de Freyras,

num 234«
He perfeguido em Alcali,principalmente

por humfalfo tefiemunho, ».7.8 9.

rneyo dos Exercidos de Santo Ignac to, n. C ap 1 . He prefo em Salamanca ,preceden

70 71.72.

Huagioriofa converfaõ do Padre Pedro

de Ribadaneyra, pouco depois de entrado

na Companhia, »«73.74.
Querendo hum Herege CalvinisJa con-

denar o Livro dos Exercícios de Santo

do pnmeyro huma curiófa,& apertada

conferencia com os Religiofos de S. Do*
rmngos,n.io.ate 13.

Admiráveis repoftasdo Santo
,
que ejlan .

do ainda na prijao deo aos inquirentes da
fuavida,n.i^.i^.i6.

Ignacio , as razoens da fua reprovação Cap 3. Da fua primeyra perfeguiçao em
erao as melhoresprovas do que condena

va,n.7<i 76.77.

Confirmafe efie prodigiofo cafo com ou*

ti ojemelhante, ».78 79.

Cap. 10. Converfaõ gloriofa do P.Fran~

cifco Eflrada, »8283.
Outro de humfugeyto degrandes pren»

das repugnando prinuyro com defengam

nado animo à Divma mfpiraçaÕ , mim,

8485.S6.

Pariz , fendo denunciado porfufpeytofo

de Fé -, & requerendo ellemejmo o expe*

dienre de fua denunciaçao, »> 1 7.ate li.

A fua mayorperfeguiçao de Partz qua*

do fe ojjereceo ao afrontofo cafiigo da
Univafidade; & triunfou por ella o feu

generofo efpirito com prodígiofa admira»

Çaõ,n.20»até 28.

Cap 4 hm Veneza he outra vez denun»

, ciado por fufpeytas de infiel, & também

ciij livrou

mm
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livrou delias por fentença requerida por

ellemefmo,n.^o,

Refiftio em Roma a mayorperfeguiçao |
i então teve a Companhia movidapor hum
Monge Regular, n.^iate 35.

Cap.5 , Continuando ainda a mefmaperfe-

gutçao rperfeverou também a conjtancia

de Santo Ignacio ate venceremjuizo aos

- jíuthores dejiafatal perfeguição ,num.

- 34, *.'.£ 4,0.

Çap.6. Prevendo Santo Ignacio , que tom

defvios políticos o queriao divertir da

fentença publicai que tile requeria con-

tra os inimigos da Companhia , nao o aco*

vardàra» eflas indufiriofas tdzoens » das

quaes fe queyxon ao Pontífice, num.41.
ate 46. - . ,

Cap.7. Da gloriofa fentençat que confeguio

porfim de tao brava tempeflade,, muyto a

pefar dos inimigos da fua Religião,num.
1

47'48 49-

Depois defia perfeguição de Santo Igna-

\ cio j lidou cem mais duas também em Ro~

ma* queprovocava cotra/icom as exhor-

taçoens dofeu mcanfavel ztlo,num.%o.

Gap.8. Sao qtutorze as caufas das perfe*

1
guiçoensda Companhia, n.e, 3 ate 56.

Quanto mais perfeguidafe via a Compa»

a nhia , mais aleg refe via andar ofeu Fun-
. dador, 72.5 7.

Gap.9 .Quantofoy perjegnida a Companhia

1 />e/# divifa do nome de JESUS3 que lhe

• Jeofeu Fundador; ».5 8^/í 65

.

Cap 10. JVtfi? «^ya?^ de fcr perfeguida a

Companhia pelo zelo dosquenotaoapram

\Jica de defpedir aos que ella nao approva

por filhos legitimostn.66.6j.

Fatal cafo/ que confirma o acerto da di*

miffso dos indignosfilhos daCompanhia,

. ».68.6970.

,
lambemn %b\ repara a Companhia em def-

pedir aos que fe nao deyxaogmarpelofeu
• efpirito, ainda que fejao.de reconhecidas

prendas •,& fe comprova efie ufo com ou-

. írocafomuyiofingnlaryn.yi,y2.

Cariofõfé- bem controvertido aBo,come
• d-e difputM fobr.e avnIgar perfeg uiçao da
< Companhia , qtte movem os que lhe notao

.

ICE
.a fifientaçao por rendas dos feus Còlle*

gios,n, y\.ateSo. -

\ A perfegmçao que teve a Companhia

excitada tambémpor zelo dos que fe op •

ç punhal) afua cofirmaçao , n StMe 85

.

Cap 1 i.Perfegmçao das Mijfeens da Com'
panhianoReyno daCochmchina no an-

, no de 1700.7z.86.

Obrigava o cruel decreto do Rey aBital a

fer pizada a Sagrada Imagem de Chrifto

.<; Crucificado por toda a forte de peffoas

compena degraves tormentos, «.87.88.

Gloriofa confiancia de hum nobre Chri»

Jiao imitando aos>gloriofos Martyres da
Igrejamiluant-e:& pofto que, nofim de

J-eu combate fe rendeo ao facrilego decre-

. to, voltou logo afeuprimeyt o animo, pro-

teftando a Féem que morria, ».89.

Foy admirável a firmeza de três mulhe»

resChriflas,nyi.
• Nefie tempofoyprefo o Venerável Padre

Jofeph Candoni Miffionario da Compa»
nhia,n.^i.

Cap 12. Triunfarão nefta mefmaperfe£ui.

çdo dagentilidade quatro valerofos com»

batentes da milícia deChnfio9acabandoaí

vidasfemendados a morte defome , que

he cruelijfima, 72.93.94.9$.

,;• Múag rofos Cafos de hum defies Martyres

depois de morto, n 97.
Fjia morte da inedia fez retroceder a

dous Ckrislaos , & confiou por ditos

Jeus a crueldade da morte, n 99
-NeHe tempo morreo no cárcere o Padre

v, Pedro Belmonte Miffionario daCompam
nhia , de nação- Italiano, adoecendo na
prifaÕ,n.ico.

Prodigiofos cafiigos em dous dosprinci-

i faes perJeguidores da Companhia nefias

-..MiJfoens;n. 101.102.

Cap. 13. Antes de chegar ao feu fmefia
cruelperfeguição, padeceo muyto etquella

Chrifiandade , & com ella os Padres
Miffionarios da Companhia Chnfiovao
Cordeyro ,& Jofeph Pires, mas nabfem
grandeglona da noffa Fé , ainda nacon •

Jimcia dofexo mais fraco,n 1 03 .ate iti.

Depois de fete mezesde atroajfwapri-
[ao entrou no combate de feu glortofo

mar-

ítlC.
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DAS COVSAS MAIS NOTÁVEIS.
martyrio o Venerável PJofeph Candoni

yiatural de Palermo,Mi (jionario âaCom-

prmhiâi& Vifitador daquellas Miffoens,

concordando o ditofojim de fua vida com

as fuás maravilhofas virtudes 3 num. 112.

Cap 14 Perfeguiçoensda Companhia na

Índia Oriental tiradas da HiHoria Ge-

ral que fahio a luz no anno de 17 10.

• No império do Mogor tanta era afoberba

do Emperador , quantafoy a vingança,

Hum milagrejantaftico dos Mahometa-

nos ,«. 131. i

Hum dos[eus prezados argumentos con»

traanojja Fé>& ajatisfaçao,que lhe deu

hum nojfo Mi(Jionãsrio,n.i^i*

Alternativas de bons , & maosfuccejfos

nejtaperfeg uiçâo, na qualfe entende sque

morreria o Emperador, ajfim como mor»

reofeu pay, coma duvida, de que morre-

ria ajjim como elle ,fó com appau encias

certas de Chri/íao, ».133, 134. 135.

com que Deos o humilhou , [em elle fe Capj6 Petfguiçoes da Companhia no

emendar * ainda que depois fe mojit ou

de algum modo affeycoado à noffa Reli-

giao,n. 11$.

Obrigando a fome a venderem as mays os

feus filhosihií Mifjtonario daCompanhia

deJESUSjobnnho de S.Francifco Xa-

vier os comprava, & alimentava, n. 1 16.

Foy vifio hum dos maravilhosos exem>

pios da predeflinaçao no tempo darepre-

fentacao do Nafcimetode Chrtjio.n 120.

Nao criao os Mahometanos comofendo

Deos do ejiado de celibatojpodia Chrifio

ferfeu Filho; mas a efte argumento^ orno

a outrosfemelhantesfatisfez o P. Miffio >

nario da Companhia,que efiavaprefente,

quando ellefe propoz,n.i 20.

Conflancia maravilhofa de hum Cathe*

cumeno fugitivo duas vezes de fuamãy
para abraçar a Fé, quelhepregavao os

Padres Mijfionarios daCÓpanhia,n.it$.

Cap. 1 5 . Hia crefcendo a affeyçao do Em-
perador com demonftracoms publicas,

ainda que politicas, poíío que parecido

finceras , como fe vio em deus exemplos

maravihlojos,n. 124.

Morreo o Emperador , mas femfinal mâ-

nifeHo de morrer na Fé > que os Mifio»

navios pregavao nofeu Império por De-
cretofeu : éf Deosfabefe confeguio o bem
dafua fulva çao -,n 12«

Reyno de Madure , no qual padeceo

mvyto ofeu prtmeyro Miffionario,n. 136.

13?. 138.

Câfo maravilho[o para confirmação da

nojfa Fe. n.i$y.

Outros dous cafosfingularmente glorio-

josmA^o:
A efes dousfefeguio outro ainda mais

prodigiofo,n. 141.

Foy muyto perjeguido o Mijfionario da

Companhia de que imosfaliando ,?iao dos

Gentios; mas de hum zelo indifcreto, n.

142. 143.144,
Cap, 17» De outro Miffionario âaCompa»

' nbia, o venerável Padre João de Brit»

to também em Madure ; & o primeyro

fruto dafua cultura certamente maravi-

lhofo s n.i^6.

Milagrofos exemplos das fuás virtude(s}

&enfiofos trabalhos defua pregação na*

quellas Chrifiandades,n, 146, 147.

Húafua âifputa com hum arrogante bar*

baro
i & ofeu bomfuccejfo, 72. 148. r

Hum feuprimeyro martyrio,. no qual f

o

lhe faltou a morte ,por efpecial difpofi-

çao de Deos, | o guardavapara o coroar

noJegundo %na^o. até i^2.

X2ap>i8.A fua fegunda perfeguiçao ,

.

&
difpofiçao par a ofeu fegundo,ér gloriofo
martyrio, ».153. até 1 5 9.

Depois da morte do Emperador conti" Cap-iÇ.-E^í peifeguiçoes Àa \Çompanhiâ
nuou feufilho com as mefmasapparencias

de affeycoado aos Padres Mijfionarios ,

mas logofe foy vendo huâ fua perfegui»
• çao j que Deosfuavizou com mais pro*

âiziojo cafo em favor da Fé,n. 128.129.

130. ^

no Império ds China : & logo na entrada
do primeyro prevaleceo o demónio em
grande parte contra os nojfos Miffiona*

rios , hum dos quaes era o Padre Mar»
tinho de Loyola confanguineo de n&ffo

Santo P-ádte,n t 160.

Entra
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Entra o P. Mattheos Riccio no Império

Sinenfe •, & o rumor donde fe levantou a

fegunda perfeguiçao da Companhia* n.

161.162.

Inâuftriofo cafo,em que o Padre Riccio

affombrou aos Sinenfes com hum mara"

wlhofo exemplo de (na memoria,n. 163.

Entrou o P. Riccio a morar em húas ca-

fas de monjtros encantados ,fem padecer

prejuizo algum, comefpantode todos os

que fugiao daquelles apofentos. Donde

tev eprincipio a terceyra perfeguiçao da

Companhia , parecida com as duaspaffa*

das,n.\6^.i6^,

Difputa o Padre com hum daquelles Me'

ftres da China , que enfinava por arte a

immortalidade, n> 1 66.

Çàp 20. Do que conííava aofferta, que o

p.Riccio havia de apresentar ao Empe'

rador, quandofoffe àfuaprefença ;& os

apertos em quefevio ,por levar entre as

mais coufas doprefente>hÚa Imagem de

Chriíio crucificado,n*ié%.

Entra no Palácio Imperial : & he vene"

radaafagrada Imagem de Chrijlo , &
outra defua fantiffíma May com myfie*

riofofucceffo,n. 169.

Introduzio Riccio a pratica da lé por

meyo das Mathematicas t& logo fefegui*

rao UluJiresconverfôes,n. 1 70. 174.

Cap.2 1. Na quarta perfeguiçao da Compa-

nhianefie Império da China , padecerão

os Padres MiJJionarios por húa maqui-

nada impojiura de inconfidência, ».177.

178.

Na quintaperfeguiçao derao osfeus Au-

thores hum largo libello contra os Mifm

Jionariosda Companhia,n,f}9 180.

Pôde fazer enumero defextaolibello,

que fe deu contra a opinião de hum dos

nojfos Miffionarios, n. 1 8 1.

Admirável,^ induftriojo principio,por

onde o P.Riccio hia difpondo a conver-

faodo Emperador>n.i%2.

Erao chamados Meftres,que faziaofanm

tos os nojfos Miffionarios -, & os Jantos

erao os cine fe convertiao, n 183.

Cap.2 2 Morreo otnfigne Mijfionario oP.

Mattheos Riccio , contrahindo a caufa

de]tia morte , da affijleneia que fez a en-

fermidade de hum nobre moribundo-, &
as fuás honrasfuneraes,n. 1^.Exemplo
muytofingular da devida veneração a

fantiffima Cruz de Chriflo,n.i86.

As vifitas que os Chinas temparafifey*

tas pelosfeus deofes nas fuás cafas,n. 1 8 8.

Prodigiofofuccejfo para credito da nof*

fape,que teve principio na conferencia

dedous Sinenfes,humjk convertido, &
outro nao,n.iS^. 190.

Naofe dà noticia das perfeguiçoes, que

fe feguirao defde o anno de 1610. mas

aponta-fe a que actualmente Je efià te-

mendo, como mofirao as dijpofiçoes. que

aprognofiicao ; & jà, teriao rompido,fe a

nao impedira aprudência do Emperador

«#»«/,».191.192.

PERSEGUIÇOENS DA COM-
panhia no Império do Japaõ.

CAp. £. Naprimeyra perfeguiçao,&
nos primeyros quarenta & quatro

annos, antes de entrarem naquelle Impe*

no os Miffionarios de outras fagradas

Religioens ,'eraõjà bautizados pelos da

Companhia mais de quinhentos mil a*

dultos,n\.

Começou efia perfeguiçao no Império de

Taycozama, que tinha mandado fojje

adorada a fua ejlatua junto com osfeus

deofes, n.z.

Aceytou com dijfimulaçao hua embayxa-

da do Vifo>Rey da Índia D. Duarte de

Menezes; & nella começou aforça defta

, perfegutçao,n.6.ate 9.

Mandou arrazarhum templo de noffa

Senhora tía AJJumpçao , & exterminou

Portuguezss,& Miffionarios. E ainda

quefeconverteohum dos Reys daquelle

Império, forao mortos com veneno qua-

tro Sacerdotes Miffionarios da Compa-

nhia deJESUS, n 1 1 ,

1

2.
1
3.

Cap.2. Ainda que a perfeguiçao hia cref*

cendo,nao deyxou de avultar ofruto das

Mijfoens; &fó em huafe coniavàjó cento

& trinta mil Chnfiãos, n. 14.

6}ua«



DAS COVSAS MAIS NOTÁVEIS.
Quatro gloriofos exemplos da confiamia

dos Chriflaos parecida com a dos antigos

militares àalgreja,n,\^. 1(3 17.18.

A incomparáveljòberba de 'laycozama-,

& aformidável vingança com que a maú

de Deos o humilhou, n.io.n n.
Cap 3. Vafegunda perfegmçao da Come.

panhia decretando logo o Emperador,

qfoffem mandados para os cárceres todos

os Sacerdotes Europeos ,& todos os[eus

familiares •, & admiráveis exemplos dá

Fédaquellas Chrtflandades paragrande

g lona de Deos, n.í^ate 29,

Cap 4. Continua a me/ma perfeguiçao,im-

perandojâ, Dayfuzama:& logo nô prm»

cipio do [eu governo o Rey de Pirando â

moveo contra os Chriflaos , & efies lhe

rebaterão afúria de tal forte j& com tal

valor, que elle os temeo, ».50.3 u
Morreo hiía fideliffima Rainha pôr côn*

felhodel Rey[eu marido iqaè aperfuâdio

a querer antes a morte , que perder a Fé,

num.$i»$$.

Imitou a conjlancia âa Rainha hua nobre

Matrona condenada à morte por não ap~

parecer feu marido,nt^^,

Publicada a fentençade morte de Cruz,

admirou a conjlancia de hummeninode

oytoannos,&adehuadonzellatn^ 36.

"Divulgado hum decreto imperial para

extermínio geral dos Chriflaos, nao os

acovardou, antes animados Com osexem.

pios de S. Francifco Xavier fe fizeraâ

refpeytados,n.?fi.ty.

Ca p.5 . Foy cauja a conjlancia de duas don-

zellas ,
para ainda [e enfurecer mais o

Emperador contra as ceremonias Chri-

jlans;& também triunfar a(ha Fé; prin*

cipalmente em deus meninos ambos ir*

mãos , hum de féis, outro de onze annos,

»««.40.

A terceyraperfeguiçdo teve principio nô

anno de mil &feifcentos& onze ;& co-

meçou a fuafnria pelos Chriffdos mais

nobres, dos quaes admirarão os primeyros

com o feu valor, & illuflton a Religião

Chriftí aeflonofamortedoRey de Art-

ma,n.\\.\s 46.

Singnlariffima conjlancia de hum Heroe

Chriflao, a quem perfuadio o Entpera*

dor a retroceder da Fé;& ã também de

dous meninos, loura de onze, outro defete

annos, #.47.48.

Cap.6. Vaypor diante a mefma perfeguiçao

do Reyno de Arima: & querendo hum
eloquente BonzoperJuadir aos Chriflaos

a que retrocedeffèm da Fé' ,fahio confufô

da fua exhòrtaçao , éf vencido das dòn*

zellas , & nobres meninos dó Palácio,

num.^,
Bua admirável Congregação e/labdeci-

dápelos Chriflaos, & praticada com zê*

lo publico, (em temordos inimigos da Fé%

num.$o.$u
Levantarão aos ChriHaosqne erdo ido*

lairasdos condenadospor jufliçá } &foy
iflo caufa do muytotque padecerao os Mi[
Jionariòs da Companhia^ n.$ % .

Ires formidáveis tormentos decreta»

dos contra os Chriflaos; hum cruelijfimòi

outro affrontofiffimo,& o terceyro menos

horroro[o,n 53 54.^»
Ordenarão os Chriflaosfem confêlho aU
gumhãaUmentâvel prociffao de preces,

que efpantou , & atemorizou òs Gentios^

&foy càufa de novas[urias do Empera*

dor , <$• repetido degredo dos MiJJiona*

rios,n.%6.ãtèfâé

Crueliffimôs tormentos dos Chriflaos,

depois do degredo dos Padres, & hum
maravilhó[o exemplo da conflancia da Fé
emhum Bonzo convêrtido,n.6o.

C2 p 7. Da perfeguiçào da Companhia im*

peratidojk Joxôguzama no armo de mil

éffeifcentos& dezafeis j & logo na en*

trada de feu horrível governo acabarao

às vidas atormentados muytos Mijfíona*

rios das quatro Religioms, ».63.

E pouco depois morrèraí apedrejados

dous Chriflaos ,q haviao fido Bonzos,&
morrhao também alguns crucificados

Com as cabeças parábajxô : & padecerãú

aferro, & fogo muytos Religtõfos i &
queymados vivos quinze meninosi& de*

golados dous Com fuás mãys , (ó pôr ferem

filhos de Chriflaos, #.64.65*

Affim triunfarão também qUeymãdos Co

fogo lento, gr degolados quinze Irmãos
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- #á Companhia , ^ naturaes do Japão,

num.66.

Sete Sacerdotes da Companhia : os féis

mortos afogo lento , & hum enregelado,

& pelo mefmo tempo crucificadohumfeu
Cathequifla com fua mulher , & três fi*

lhos: hum de quatorze annos % hum me-

nino de cinco, otitro de dous. Mais outro

Chrifiao comfua mulher, & quatro fi~

lhos : húa menina de quinze annos, outra

de nove, ejr hum menino defete. Ecom
outra invenção de tormentos morrerão

- no mar enfardelados , como em coHaes,

quatro ChriflaoSin.6j.ate 72.

Câ p.8 Da mefma matéria : feral» queyma •

dos vivos cinco Sacerdotes , & féis Ir»
" mãos da Companhia, hum delles natural

do Japão. Dous Chnflaos depois de af-

fados forao lançados no mar. E nas

• aguas ferventes de enxofre morrerão

vinte & [eis : & dez enfermos lázaros

fechados em hua cafa. Morrerão degola-

doscomfeus pays cinco meninos ; hum de

quatro annos,outro de dous, outro de cin-

co, & dous de três, 72.73.

Foy queymado vivo hum Sacerdote da
- Companhia natural doJapão com huma

morte prodigiofa. HãagenerofaChriJia

com huma criança que tinha no ventre:

duas velhas, hua de fetenta annos, outra

de feffentaó' quatrot n,j$.

Morrerão degolados com /eus pays cinco

meninos -, hum de dezafeis annos , outro

de treze 9 outro deJete, outro de cinco,

outro de dous. Dous Irmãos da Compa-

nhia ambos naturaes do Japão • hum
morto no degredo,& outro depois do tor-

mento da agua bebida , ejr vomitada por

violência, morreo nas aguas pesliladas,

& ardentijfimas de certo monte -

7& aca-

bou padecendo outros cruéis tormentos,

& comhumprodigiofofim defua vida,

num."j%.

Paffados doze annos do governo de Iam

xogunzama, logo no anno de mil ér feif-

centos ejf vinte & quatro degolarão as

fuás catanasacincoenta , do qualnumero

a mayorparte era de pays, mãys, &jeus
filhos ; hum menino de cinco annos , hua

1 c E
•'

menina de hum, húa mulherpejada, hu n

fui filho de ires : mais outra menina, da

mefma idade, hum menino de cinco an-

nos, hua menina de treze , hum menino

de quatro, outro de dez, hum menino de

fete,& outro de hum, n.jS.

. Forao mortos aferro nove , masferradas

as cabeças para mayor tormento : & com

morte de Cruz dez -, mas fobre hum no,

onde acabarão as vidas enregelados.

Morreo hum menino defete annos qney •

mado com fua may , & outro de dous.

Degolarão a hua mulher com três filhos:

huameninade oyto annos, outra de doze,

hum menino de hum anno. Mais outra

mulher com feufilho de fete; mais outra

com hum filho de cinco. Queyrnardo a

: hua mulher com quatrofilhos \ hum me-
nino de nove annos, outro de cinco, outro

de dous, & outro de hum, porfe acharem
na fua cafa os ornamentos da Miffao;

queymkrao com feus pays a hum menino

de onze annos, outro de nove. Forao de-

golados comjeus pays hum menino deféis
annos, ér outro de quatrosn.yy.

Hua família com esfeus parentes, todos

queymados com fogo lento : mais dous me-

ninos do mefino parentefco degolados-, híí

de dezafete annos,& outro de hum. Hm
menino de nove annos degolado, &fua
may queymada. Mais outra mulher quey-

mada , & hum feu filho de cinco annos

.
degolado, Foraí deg olados comfeus pays,

hum menino de oyto annos , outro de féis,

ejr outro de quatro. Hum menino de três

annos degolado , érfeu pay queymado.

Hum menino dehum anno degolado, ejr

Juamãy queymada, n 78.

Cap.9. No tempo de/les martyrios,& tanta

diverfidade de patíbulos , morrido iam*

bem muytos Religiofos de outras Sagra-

das Famílias ; & os mais delles queyma*

dos vivos. Mas ofim da cruehffima ti-

rania defle Etnperador ainda foy mais

. horrível, inventando elle novasfabricas

de tormentos, pelos quaes também paffá»

rdb Rehgiofos Mijjlonarios de outras Sai

tas Religioens } & hum Sacerdote da

. . Companhia , ej- natural do Japão foy o

pri-

l.
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primeyro,quenefie tempofofreo otormé-

todasag nas ardentiffimas,depois de def-

cor/juntados braços,& phpor efpagode

trinta dias ,n 79.

Morreo queymado com fogo Unto hum

Miffionario da Companhia, que era Pro»

inicial do Japão, & Admimftrador do

Bifpado. Mais outro natural do Japão,

& também da Companhia morreo eme*

gelado. Mais outro da me[ma Companhia

morto na folidao de humdeferto. Mais

outro Sacerdote da Companhia , & na-

tural doJapão , que nofim de huma tra-

balhosa peregrinação* morreo muyto ator»

mentado,n.%o 81.82.83.

Entre as invençoens de patíbulos difpof-

tos pelo tirano Emperador, morrido en-

fmeados pelos pes ,& com as cabeças en-

terradas. E forao vinte& cin (o da Co .

panhiacomeflacrueldade mortos» E no

tempo deftes Santos martirizados fuece»

derao alguns cafos maravtlhofos. Epaf-

fárao também por ejte modo inventado

para tirar as vidas algúsMtJJionarws das

outras gloriofas Rehgioens, ».84,^91.

No anno de mil &feifcentos& trinta&
nove , que foy o penúltimo dos quarenta

& nove do Império de Toxogunzama,

fechou o numero dos feus martirizados

hum portuguez ajfado vivo-,& também

fe fechou a porta aos Portuguezes por

hum decreto do Emperador para nunca

mais entrarem no Japão com o pretexto

do antigo commerao s
n.<)ix)$,

Efte foy o fim dagloriofa Ig reja deJapão

fundada por SFrancifco Xavier,n 94.

E porque no anno de mil &fefcentos&
quarenta intentarão os Portuguezes a

renovação do antigo commercio com o

Japão, morrerão degolados feffenta ér

hum, que forao no navio com a embayxa •

da para a continuação do comercio, #,9$,

pía fetenta& cinco annos , que cjiàõ fe -

chadas as portas do Japão para as Mif*

foens Evangélicas -, mas nedfem efperau*

Çâ de que ainda fe pofjao abrir, «.96»

Cap. 10. De outras perfeguiçoens da Com-

p anhia em diverfas partes do mundo : &
na Manila fe convertei'do dons feus de»

clarados perfeguidores , ouvindo as ex»

hortaçoens de hum Filho da Companhia,

num.i.%.

Erao perfeguidos pelos demónios os Pu
lhos de Santo Ignacio, porquefe lhesop*

punhao contra as fuás aflucias ; ej> fe

contao alguns cafos maravtlhofos defia

matéria, n. 3.4.

Padece huma repentina perfeguiçao oP.

Superior daquellasMiffoís por defender

asfuás Christandades -, & nella morre-

rão muytos meninos defpedaçados, comi>

dos,& falmourados,depois de atormen-

tados,n.$.,6.

Nas Molutas ainda fordo muytos mil os

convertidos pelos Miffionarios da Comm

panhia-y naofe colheo efie fruto fem a mor-

te de três perfeguidos, nj.

Foy muyto perfeguido dos demónios nas

Mijfoens de Angola , & Guine o Padre

Balthazar Barreyra, mas fempre vence-

dor. E outro Mifjionario da Companhia

também triunfou do demónio fazendo

abominadas certas exéquias dos mefmos

Gentios, ».8.

Por entenderem os Gentios, que aplaca-

ndo aosfeus deofes aggravados pelapro-

hibiçJ>deftesbarbarosfuneraes,lhefacri*

ficàrad a vida de humadonzãla,ns).

A natural eloquência de huwjudeo def-

sffeyçoóu a hum daquelles Reys Gentíli-

cos , quejà eflavade animo paraferbauti*

zado ; mas aliviou Deos a grande pena

\dos Miffionarios, porque depois de defef-

perada, a converfao defte Rey, fe conver-

terão dons, & o filho dehumdelles, que

eragrande perfeguidor da FédeChrifto,

num.io.ii.il.

Entra nas Mifoens de Monomotspa o

P. Gonçalo da Sãveyra,iUuflre Martyr

da Companhia , & antes do dia dofett

martyftojà profetizado, forao viftosca*

fos maravilhofost n.i$-ate 18.

Cap.i i . Entrada , & perfeguida a Com-

panhia nas terras de Sdjete , entre os

muytos , que forao bautizados ,tem me*

recido fingular memoria aconverfao de

hum Matheniatico , & Afírologo , &
de nunca QuvidafiMrba,n,\<).iQ.

Aào*
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Adoração de hS ídolo nomeado Pedra.ao

qual o demóniofez edificar templo,n.2Q.

Defendem os ChrtsJaÕs a hum Mijfio»

nario da Companhia , que hiao matando

os Gentios de hua Aldeã -

t & [ao prifio-

neyros dos Mouros hum Sacerdote , &
hum irmão ,

padecendo ejte muyto, n.22.

Perfeguiçao , & gloriofo martyrio do

illujtre combatente da Companhia o Pa-

dre Rodolfo Aquaviva, & feus Com-

panheyros,».23.24.

fartos fuccejfos das perfeguiçoens da

Companhia na Ethiopia , onde nafua
prtmeyra entrada, q logo fedefvaneceo,

antes defahirem os Miffionarios, deyxà-

roo efcrito ao Emperador hum tratado

da doutrina Chrijla , que lhe deo muyto

que cuydar} n.26.atè 31.

Cap 1 2 , Das perfeguiçoens da Companhia

nas duas Américas Setentrional,^Auf-
trai;& no Reyno de México foy muyto

cruel a que padecerão os nojfos MiJJiona-

riosmovida por hum arrenegado,»32.

Nas de Lima , & Perâ forao coroados

de martyrio dous MiJJionarios da Com»
panhia -, mas tomou Deos prodigiofa vin*

gançâdos feus perfeguidores^n 33.34.

Naofó em ódio da té, mas também por

defenfao da pudicíciaforao martyriza-

dos três Miffionarios de três Mijjoens do

Reyno de Chile, n^f,
Nas Mijfoens do Brafã também tiverao

glorioja morte trêsMiffionarios nojfos,hu,

Sacerdote,& dous Irmãos. E navegan-

do parafervirem a Deos nas mefmasMif*

foens trinta & nove filhos da Compa-

nhia com oinfigne Martyr, & Venera'

vel Padre Ignaciode Azevedo-, também

em outro tempo tiverao a mtfma forte

oyto Religtofos , que faziao viagem pa-

ra as ditas Mijfoens do Brafã , dos

quaes era Superior o Padre Pedro Dias-,

porque affim huns como outrosforao mor*

tospor Hereges,n. 36 ate 40.

Cap.i 3. De huma perfeguiçao da Compai

nhia no Reyno de junkim no anno de

1 7 í 2. E teve feu principio por nao que»

rerem os Chrijlaos concorrer com osGen-

tiospara ajabriça de hum Pagode , w»;

dofe no mefmo tempo favorecidos os nof*

nos Miffionarios com myjieriofos Juccef-

/«,».43.444*.
A Rainha actual era a queprincipalmen •

te fomentava efta perfeguiçao } & faz
fingular efta narração a galanteria de hií

fuccejfo,que ainda affim he de credito pa-

ra a adminijiraçao efpiritual das nojfas

Mijfoens,46.47.

A impojlurafaífa, com que hum Letrado

Gentio perfeguia aos nojfos Miffionarios ,

»«»/4849.
Crefceo a perfeguiçao por confelho de hií

feyticeyro, que obrigava a hum Regulo a

prender alguns Chriftaos , & entre elles

â hum Irmão da Companhia, que acabou

a vida cruelmente martyrizadojium^o

LIVRO QUARTO
De Santo Ignacio temido.

CAp 1. De quanto o temêramos demó-

nios, quãdo vivia:& logo nosprinci*

pios dejua converfao o começarão atemer

em combates interiores , & pouco depois

com terrores efpantofos , & também na

primeyra endemoninhada , que porjua

boca dava indícios do muyto que o mali-

gno efpirito temia ao Santos n,i.2.$ t

O primeyro demónio que elle lançou do
corpo de hum energúmenos^ 5.

Tambémfe viao temer os demónios a San •

to Ignacio nos horríveis efirondos,& pé-

zadas moleftias , que davao aos Religio-

fos, que elle havia mandado para o Colle-

gio,& Cafa de nojfa Senhora do Loreto,

num.é.y.S.

Cap. 2. De quanto temem os demónios a

Santo Ignacio depois de morto,& fe mof
tra o domínio do Santofobre os injernaes

efpirttos em cajos,& exemplos prodígio-

fos,n.g.atè 16.

Cap 3. Da mefmamaíeria, n.fy, ate 20.

Cap 4. Da mtfma materia>n. 21.ate 24.

Cap»*. Santo Ignacio temido dos demónios

em feus filhos & confia ejie temor in-

fernal
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fernd de portentojos [uccejjes,num.2j.

'ate 43.
' ;'

,: *

Ci!p 6. Continuao ejles prodígiofos exem-

Cap 7 OutrosjentelhantesJuçceJJo$,num.

54.55.56.^7.
lf r A :

Novos cafés também maravilhojos ao te-

mor dos demónios no Certàò da Bahia, n.

54.^74.
Cap.8. De quanto temerão os homens a

Santo Ignacio, & principalmente Here»

gesramda depois de morto emfeusfilhos,

\ ntimrj^ . ate 89.

JJwka mulher infiruida pelos filhos de

Santo Ignaciofez temer a hum Herege

Calvimjla,u.c)0.c}i.

Também os meninos Catholicosforao te»

mxdos dos Hereges, n.92.

Cap.9. Santo Ignacio temido defeus meÇ-

mosfilhos;n.y$.ate 106.

Cap 10. De outros exemplos da mefmama»

teria,n.ioy.ate lio.

Cap. 1 1. Do mefmo temor dos filhos de

Santo Ignacio, n. 1 11.ate 1 17.

Fundamentos muyto folidos para ejle te»

mor t
n.\\%»ateitl.

Cap 12. De Santo Ignacio temido pelafua

Jàntidade,n.i22.atè 123.

LIVRO QUINTO

De Santo Ignacio glorificador.

TAmbempor fer livro de larga maté-

ria , vay efiadiftmtâ por partes , ér

com nova ordem dos números , cotnojà,

temos advertido -, & efiahe a primeira

parte.

Cap.i. Do nome deglorificador,n 1.

São também nomeados glorificadores os

Companheyros de S. Ignacio : os Padres

Pedro Fabro, SJrancifco Xavier, Dio-

go Laynes,n,iate 14.

Cap. 2. Os Padres Affonfo Salmeyraí, Ni-

colao de Bobadilha , & Simão Rodri-

gues,n.if*ate 21.

Cap.3» Os Padres CláudioJayo, Jodo C09

dori,&Pafcafio 5^^,^.22.23.24.

O Padre Diogo de Nozes tao memedor
do titulo de glorificador, como os mais,

ainda que naofez o numero do decimo

Companheyro de Santo IgnaciQ&um.i^.

ate 26.

Cap.4; De Santo Ignacio glorificador. re*

velando aos Companheyros a Fundação
" da Companhia em huma admirável pro»

fofta,mty.i%.

Oquerefponderao a.efia propofia osfeus

Companheyros, ».29.

Como ordena ra1> , é'fizeraa os.votos, &
teve a Companhia afuaditofatmctyçdó,

«0^.31.32.33.

Cap 5. De Santo Ignacioglorifiudor , ]l

,
principiada â Fundação da Companhia,

& o caminho do Santo , &feus Compa»

nheyrosdePanz para fineza, no qual

lhesfuccederàõ ca[os maravilhofos,num*

34.^37.
Cap.6. Santo Ignacioglorificador npsfeus^

1 Companheyros, que com ellefe ordenarão

de Sacerdotes , ratificarão osfeus votos,

& neffe tempofe fez de Santo Ignacio

hum admirável elogio } »38.
Impedimento myfteriofo para nao paffa-

rem Santo Ignacio ,&> os Companheyros

de Venezaparaferufalemy n.y),

Faz Santo Ignacio a função
1

de cozi-

nheyro, admini/Irando a iguaria dos pe*

daços de pao pedidos de efmola, n 41 ,

£ Parecendo elle, & feus Companheyros,

quando começarão a pregar, hunsloucos,

& que movido a rifo com a linguagem

malfabidâ do Paiz , em que pregavaõ;

faziao maravilhofofruto, #.42.

Encontrarão hum Ermitão de Santi-

dade rara , & maravilhofamentefenten-

ciofo,n*$l*

Adoecendo com perigo grave de vida o

Padre Simão Rodrigues, que ejlavâ mu
fente ; Santo Ignacio, que o hiafcrvir,

. no caminhojonbe por revelação, que nao

morreria : & chegando àfua prefença

. . lhefegurou a faude,n,^.

. Cahe tentado o Padre Simão 'Rodrigues,

defejando mudar de vida-, & por oraçàê

de Santo Ignacio lavrou dofimdefia ten-

tação, por hum prodtgiofo meyo,nt45 46.

í Cap.
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Cap.7. Quando teve a Companhia a pri.

meyrafórma deCommunidade, & CoU
legio; & logo affentàrao entre fi ir a Ro*

ma oferecerfe à vontade do SummoPon*

tifice,n.^y 48,49.

admirável injirucçao de Santo Ignacio

para o governo da vida , que elle , & os

feus Companheyros haviao deter , depois

de celebrarem aprimeyraMiJfa,n. 5 o.

Heróicos actos de virtude , & grande

fofrimento de trabalhos, que Santo Igna»

ciot&feus Companheyros exercitarão no

tempo antecedente à confirmação daCom-

panhia,n.$ i.ate 54.

Gap. 8. De Santo Ignacio glorificador na

confirmação da Companhia ; virtudes,

acçoens heróicas, paciência nos trabalhos,

fruto do bem espiritual das almas , admi-

randofe Roma do que via fazer a ejles

Operários da Companhia com o exemplo

dofeu Fundador, ».5 5 .ate 5 9.

Admirável propotfa de Santo Ignacio

aos feus Companheyros, depois de ter elle

foliado ao Summo Pontífice, n.6o 6 1.

Cap 9. Da mefma matéria de maravilho-

fos fucceffos , quando Santo Ignacio ,&
feus Companheyros ordenavao a forma
das Coníiituiçoens da Companhia , ejr

fe aprefenteu o [eufummat iu ao Pontífi-

ce, ér elle depois de o ver, dijfe : Digitus

Deiefthlc,«.62 ate 65.

Inclinoufe o Pontífice a confirmar a Com»
panhia, como fez -

t & a confirmação fe

folemnizou com grande abono , ér elogio

de fen injlituto no tempo em que Carlos V.

pedia ao Summo Pontífice hum Compa-

nheyro de Santo Ignacio contra os Lu-
theranos; & El Rey de Portugalpedia

féis para a converfao dos Gentios, n.66.

67.68.

Cap io. De Santo Ignacio glorificador ,

quandofoy eleytoGeral da Companhia-,

ér os votos dafuaeleyçao,n óy.ate 73.

Cap. 1 1. Da mefma matéria , cr dos avifos

geraes, que Santo Ignacio logo deo efcri»

tos para a obfervancia das fuás Confii:

tuiçoens
t n 74.

Enfinava o Geral da Companhia aos me-
ninos a doutrina Chrijía , ejr ao muyto

ICE
concurfo dos q juntamente cõ aqttelles in •

nocentesohiàõ ouvir, pregava a palavra

de Deos,femattender ao motivo
}que lhes

dava de rifo.por naofaberem aindafaliar

a língua Italiana,n.y^.j6.

Era então chamada a Cafa Profeffa de

Roma o Coração da Companhia -, & ao

feu Fundador chamava o Pontifite hum
fegundo Eolo, mandando aosfeus Filhos

a pregar contra os Hereges t ajfim como o

primeyro mandava aos ventos a dominar

os mares>n.jj.

Cap. u. Santo Ignacio glorificador nos

documentos
,
que deo aos Súbditos, que

forao por Theologos do Pontífice aoLon>

cílio iridentino,».78.79.

Nao menos foy admirada afua (ciência

no Concilio , do que afua virtude fora

delle,num.Zo.%i.

Aqui entra a fegunda parte do indice

delie livro , ejr começa a nova ordem das

notas numeradas.

Cap- 1 3« Santo Ignaciog lorificaàor no qu*

efcreveo daperfeyçaÕ religiofa, n 1.2,

Çommento do que nejles números difcor-,

re o Santo, n,$.ate 7.

Cap- 14- Santo Ignacio glorificador nos

Filhos da Companhia por virtudes , &
letras,n.%.atei$.

Cap. 1 5 >D°S Filhos da Companhia illufires

porvirtudes , ejr letras em Portugal, n.

2^. ate 4.1.

Cap. 16. Qontinuao os difcurfos de Santo

Ignaciofobre a perfeyçàò religiofa,n 42.

E também o feu çommento',».43.44 45.

Cap, 17. Dos Mijfionarios da Companhia

mortospelos Hereges de lnglatetra,num,

46^56.
Cap,i8. Da mefma matéria én-çy 58 59.

Cap, 19.De outros dous Religtofos da Com»
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RODUC C A Õ
DESTA HISTORIA.

i^!^a^!iag8saa SSÍM como, para alumiar a dilatada esfera do mundojCreouDeos

ao Sol alma original de Aftros , & Planetas $ também msndou a

Companhia de JESUS, para desfazer as trevas,emmendar os er-

ros, & diífipar os vícios j com que íe viafuneftamente nevoado o

Orbe todo, 8c as luzes da virtude em muyta parte da Chriftanda-

de fá achavaó, ou amortecidas, ou apagadas. £ conftando de cer-

to, que a Companhia teve o feu nafeimento aonde ellapnmeyro

amanheceo 5
era obrigado Portugal , fendo também elle berço em que nafceo efte

novo Sol, afazer virá íuz a Vida do feu Santo Fundador , em reconhecimento do

Solar
,
queefta nova Religião teve no Catbolico Reyno dos Portuguezes. Donde

tomamos nos agora o motivo de a eftampârmos no idioma Lufitano, havendo ella

jàfahidono Latino, no Heípanhol, no Italiano, & em outros muytos por aquellas

pennas, quefervindolhedeazastem levado pelo mundo o grande nome de Santo

Ignacio, que fó com íe dizer,jà hoje íe íabe quem elle he. Naó individuamos porém

neíla Hiftoria as raizes da arvore, que deo à Republica Chriftá efte Luminofo da

Igreja
j
porque he matéria ,

que jà k fuppoem exa&amente examinada por muytos

Efcritoresda fira Vida, aos quaes nos remetemos, quando os curioíos de femelhan*

tes noticias deíejem tomar as medidas ànobiliflimaafcendencia da Cafade Loyola,

bailando aqui a lua recopilaçaó, & também o compendio de algumas advertências

antecedentes a efta Hiftoria, que íaó as feguintes.

Efiado lamentável do mundo , quando a elle vejo a Companhia.

No anno de mil ôc quinhentos & vinte & hum, quando fe converteo a Deos Santo

Ignacio, & retirado para huaeícondida cova em Manrezaíedefvelavaem difpor as

armas doefpirito contra o demónio} começou Martim Lutero a pregar publicamen-

te em Alemanha os abomináveis erros do íeu entendimento inficionado com os de-

pravados deíejos da vontade, retirandofe também para determinado fitio, donde

movia a guerra do inferno contra o Ceo. E foy de tal modo tranfeendente o feu vo-

mitado veneno }
que a terra, por onde elle correo , brotou tantas víboras, quantos

foraõ os diícipulos daquelle horrível monílro,naó livrando das fuás bocas , nem o

Divino, nem o humano, nem o eftado Religiofo, nem o íecular, mordidos ,& enfan-

guentados osdevidafanta, Schonefta, 6c devorados no abifmo todos aquelles,que

naó foraõ foccorridos dos fagrados antídotos da Religião.

E depois com pouca diftancia de"tempo fahio em ParizCalvino,outro femelhan*

te a Lutero , eftando Santo Ignacio nomeímo tempoempenhado na empreza da
fundação da Companhia , ôc eícolha doscompanheyros, que fe parecerão cora elle

na defenía da Igreja contra efte Herefiarcha feu períeguidor. O qual mais cruel

que as feras, 6c taó activo como o fogOj& de hum coração de aço, fez o eftrago que íe

vio na Chriftandade de França, chegando a incendiar outras Províncias com aquel-

le voraz ódio, que foycaufadefe derramar Relias o fangue de innumeraveis Inno-

centes de ambos os fexos s da maycr, ou menor idade ,k de hum , & outro eftado Sa-

cerdotal,
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cerdotal,& Secular, contandofe por aquellcs tempos mais de quinhentos mil os mor-
tos com toda a invenção,& crueldade de tormentos fabricados todos namonítrnofa
officina da herefia. Paílou a meíma Hydra aílim furioía 'a profanar os Templos , as

Imagens, & Relíquias dos Santos, Sc paramentos facerdotaes, fem limitar os termos
de innumeraveis facrilcgios, peffoaes, reaes, & locaes , atè chegar a offender a Hoftia
Sagrada com horrorofos defacatos, que neftas trágicas Hiftorias fe vem efcritos.

Finalmente no anno de mil Sc quinhentos Sc trinta Sc quatro,quando Santo Igna »

cio tinha adiantado tanto a Religião da Companhia, que jà a confagrava comefpe»
ciai voto de obediência ao Summo Pontífice j entaô lha negou Henrique V11I. infe-

lice Rey de Inglaterra, fendo o author da lamentável perdição de hú Reyno, que atè
aquelle tempo havia dado à Igreja Catholica grande numero de Santos,Sc generofos
Combatentes da milícia de Chrifto : Sc nos agora o vemos íuftentando aos íeus inimi-

gos declarados, depois de ter fido theatro de muy tos, & afrontofos patíbulos , nos
quaesfizeraóholocaufto das fuás vidas os glonofiiíimosMartyres, que veneramos.
E contra eftas indomáveis feras: asduaspnmeyras, quando Santo Ignacio trazia no
Noviciado do feuefpirito a creaçaõ da Companhia : Scaterceyra, quando jàeftava
maiscrefcidaj elle comoveu alentado Fundador, ainda hoje he vifto em feus filhos

nas gioriofas campanhas da Religião Catholica armado, 6c oppofto contra os difci-

pulos de taó pernicioíbs Dogmatiftas.

Profecias antecedentes ao nafcimento da Companhia de JESUS.
Todas as Sagradas, Sc Illuftres Religioens , muy to antes de virem ao mundo , fo-

raõ profetizadas , ou por figuras , ou por revelaçoens , Sc também por accõmodaçaó
das Efcrituras : como veyo também a Companhia de JESUS, Porque o Concilio
Tarragonenfe no anno de mil Sc íeífcentos Sc dous,reconheceo como Embayxador
Celefte da vinda da Companhia, ao Anjo doApocalypfe, que com hum peno mar,
& outro na terra progncíticava por quanto mundo havia dedifcorrerefta Religião.
E fem violentarmos o noííojuizo, bem nos pôde parecer, que aílim o entendia jà o
feu Santo Fundador, por dar elle principio às íuas Conftituiçoens com a em preza
encomendada de rodearem a esfera do Orbe todo: Nojira vocationis eft, peragrare, &
vitamageremquaqnemundi plaga -.correfpondendo efte alentado animo de Ignacio
aos pafios,quereprefentava aquelle Anjo, taó firmes,como largos

;
pois tem chega-

do a Companhia por mar , Sc terra pouco menos , que ao fim dos pólos de todo o
globo : Infines orbis terr^c.

Por haver dito o Angélico Doutor Santo Thornàs, que os quatro Anjos do ca-
pitulo oytavo do Apocalypfefignificavaoqiut.ro Ordens de Pregadores Evangéli-
cos, que Deos havia de mandar ao mundo: Sc que o quinto Anjo do capitulo nono
prognoíiicava outra quinta Ordem também de Pregadores, que havia de vir , quan-
do foífe ouvida, Sc praticada no mundo hua herefia nova; dizem muytos Varoens
doutos , que efte quinto Anjo he Santo Ignacio , & nel le reprefentada a fua Religião,
por naícer logo oppondoíe a Lutero entaó novo Hereliarca daquelle tempo.

E por evitarmos alguma diffuiaó, deyxamos outros lugares, Profecias, Sc Sagra-
dos Textos, que o Abbade Joachim bem celebrado vaticinante daquelle feculo, jà
noannode 1200. accommodavaà futura vinda da Companhia em húa efcritura de
Jeremias, & namyfterioíaefcada de Jacob fingularizando algúas couías particular-
mente fuás : como faó o Nome de JESUS, feuBrazaõ, ou Iníignia, os diveríos
gràos da fua Profiífaó , as íuas Jvliííoens , o eftado Clerical , Sc atè a cor do veftido,
com outras individuadas divifas, que ie poderàõ ver eruditamente apontadas pelo
Padre Franciíco Garcia da nofla Religião em húa fecçaó preambula à Vida do Santo
Patriarcha impreflà noannode 1685. Eíemeínantes a eltas profecias poraccommo-

dadas
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dadas interpretaçoensde t?xtos da Sagrada Eferitura í.ô também allegadas por di*

verfos Auchores as que elles defcobi iraó com advertida indivi du açaô.

Mas naó paliaremos taõ apreflados por outros progncfticos mais claros í dos

quaes he muyco fingularoqueíeouvioem Milaoahumailluftrada Keligioíajôc en-

tão Prelada do Mofteyro de Santa Martha por nome Arcangela Panigarola, eftando

para morrer, & prefentetoda a Cornmunidade no anno de 1525. quinze annos an-

tes de fe fundar a Companhia. Dizem, que eftando em hum* hora adita Religiofa

affligidiííima por ver as berefías, que de novo fe levantavaõ contra a Igreja; lhe re-

velara hum Anjo dos muytos , que frequentemente a viíítavaõ , que cedo haviaõ de

vir hunsSacerdotes,femelhantes no zelo aos Santos Apoltolos, para a defenderem,

Scfe haviaõdechamardaCompanhhde JF.SUSi

No anno de 15 54 íeis annos antes da fundação da Companhía,difte em Alemanha

huma bem conhecida lerva de Deos chamad;, Raynolda , que Deos queria mandar

ao mundo huma nova Religião de Clérigos graves, doutos, modeftos.. cheyos de ef.

piritode Deos , & zelofos da falvaçaô das almas •, porque lhos tinha Deos molhado

emhumavifaó, & junto com eUes a hum menino de creze annos. Eeftefoy o Padre

Canifio,que depois entrou na Companhia, Varaõ de venerável fantidade, reípey»

tado como Apoílolo , & temido dos Hereges daqueliás tempos } o qual referia o que

temos eícfito, & nos ficou para lembrança de taó .nyfterioío vstichio.

Outro fe conta na Hiftoria da Ordem da SandfíimaTriadade, &hedaqitelle

feuReligiofo o Venerável Padre Fr. Pedro Cuvilhano giorioío Martyr na índia

Oriental, aíTeteado por idolatras a 7. de julho de 1497. o qual diííe na hora da lua

morte, que naõ tardaria muyto huma nova Ordem de Clérigos 3
que teria o nome de

JESUS : & que hum dos íeus primeyros Padres guiado pelo Êípiríto Santo havia de

paflar à índia Oriental , para por meyo da íua pregação recebsr a rriayor parte dâ«

quelle gentiliímo a FèCatholica: &eftefoyS Francifco Xavier.

Naó faltaõ na America tradiçoens antigas de que para os tempos futuros haviaâ

de fer viftos naquellas Regioens Pregadores Evangélicas í o que fe comprovou

quando entrarão nellas os Padres da Companhia, achando progaoílicada a fuá ida

deídeotempo, em que fedia paíTára por ellas o Apoílolo S. Thomè, que aííim o

havia previtto. Ena Ethiopia, muyto antes da inítituiçaó da Companhia andava

profetizada também por tradição antiga dos naturaes a entrada naquellelmperío dos

meímos Pregadores : & devia ler o fundamento o mefmo, que acima diííemos tinhaõ

os da índia Oriental. Porque quando o P. André deO viedo da Religião da Compa-
nhia, fendojàPatriarcha enviado a Ethiopia,entrou na poíTedaquella fua juriídiçaój

£chou na pratica dos cifm áticos a entrada futura dos mefmos Pregadores*

Revelação profética, que teve Santo Ignacio da vinda da Companhia aó mundo.

Pela vilaó, que teve S.Romualdode huma eícada com o leu 2 (Tento na terra, êt

firmada no Ceo , fubíndo por ella Religiofos veílidos de habito branco , teve efte

Santo Fundador revelação da íua Ordem. A Sagrada Religião da Carturta foy re-

velada a S.Hugo em íeteEílrellas, que repreíeacavaõ a S.Bruno, Sc feus adjuntos.

S. Francifco de Aíliz vio revelada a fua Ordem Seráfica em huma cafa de aímâs, Sc

Cruzes. E a Santo Ignacio fe lhe reprefentou a Companhia em hum prodigiofõ»

rapto , queteve de oyto dias , como diremosem feu lugar : no qual vio â Lúcifer ani-

mando aos demónios contra os Chriítaõs; & no mefmo tempo a Chriílo noíío Se-

nhor armandoíe contra elle , &: perfuadindo a muytos Soldados para o feguirém , 5e

militarem debayxo da fua bandeyra. O que vendo Santo Ignacio logo íe lhe oíFere-

ceo para aquella empreza, ficando defde aquella hora obrigado ao íeu fèguiméntò.

E para que na5 houveíle duvida de ihc revelar Deos a Companhia , que havia de

fuá*
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fundar ; elle mefmo o rnanifeílou ao Padre Everardo.quefoy ofeu quarto Geral, em
occaíiaõ, que o obrigava a fiar delle efte íegredo* & depois andando os tempos deo

a entender o mefmo repetidas vezes, ainda que naõ taó claro : quando perfíítindõ em
que efta nova Ordem fe havia de chamar Companhia de JESUS, 5c naõ ter outra

nomej infinuavaeftaraílimdeftinado, como mais largamente diremos no corpo da

Hiftoria. Eporqueaimpofiçaõdehumnomeíuppoemjàofujeyto, qus ha de fero

nomeado; he certo, que tinha a revelação da Companhia quem previa o feu nome.

Finalmente quando Santo Ignacio indo para Roma a impetrar do Summo Ponti-

fice a confirmação da Companhia: & no caminho lhe appareceo Chrifto , íeguran»

dolheodefejado fim dafua pertençaõj também eíla promeítaaífentava fobre a Com-
panhia jà a elle revelada. Ecomeftas noticias taõ certas ficaó confirmadas as que

temos dado nas Profecias , & Efcrituras antecedentes à vinda da Companhia ao

mundo, conferindoíehuas com outras,& comprovando todas húa meíma verdade.

Numero das Províncias da Companhia.

Naó fó teve Santo Ignacio revelação da nova Ordem, de que havia fer Funda-

dor ; mas ainda em fua vida a deyxou dilatada por doze Províncias: & depois corren-

do os annos íe formarão as quefazem o numero de trinta & fete , & huma Vice Pro-

víncia , & todas debayxo de cinco affiftencias ; italiana, Lufitana, Heípanhola, Gal-

Iicana, & Germana. JJJftencia Italiana.

Cornprehende cinco Províncias : a de Roma, a de Sicília, a de Nápoles , a de Mi»

laõ, &ade Veneza. ÃffifienciaLufitana.

Contém cinco Províncias, & huma Vice-Provincia : a de Portugal, a de Goa, a do

Malabar, a do japaó, a do Brafil ,& a Vice>Provincia da China.

Ájjifiencia Hefpanhola.

Confta de doze Províncias : a de Toledo , a de Caftella , a de Aragaõ , a de Anda?

luzia, a de Sardenha, a do Peru, a do Chile, a do novo Reyno de Granada, a de Méxi-

co , a de Filippinas, a de Paraguay , & a de Quito.

Afjiflencia Gdlicana.

Tem cinco Províncias: a de França, a de Leaõ, a de Tolofa, a de Champanha, &
a de Aquitania. AffifienciaGermana.

Conta dez Províncias: a de Inglaterra, a de Auítaia,adeBoemia, a de Frandro-

belgica,adeGallobslgico, a de Germânia Superior, a de Lithuania, a de Polónia,

a do Rheno Inferior, & a do Rheno Superior.

Alguns daó o primeyro lugar defta ferie à Província de Itália* porque Santo Igna-

cio deo em Roma o principio à origem de todas,& depois foy chamada Máy de toda

a Companhia a fua Cafa Profeíla : & outros o daô à Província de Portugal, por fer o

Collegio de Coimbra o primeyro de toda a Cópanfoia, E ou feia a Província de Por-

tugal a primeyra,ou a fegunda, attendendofe à diverfa ordem da nomeação de todasj

fempre culpamos a Companhia Lufitana por naõ haver jà fatisfeyto à obrigaçaó,que

tinha de fahi r com a Vida do feu Patriarcha.a qual agora eícrevc eíle feu indignofilho

da Província do Brafil logo feguinte à de Portugal ,& fundada também em fua vida.

DIVISAM DOS ASSUMPTOS
Defta Vida de S. Ignacio, diftribuida em féis livros.

O primeyro de Santo Ignacio convertido. O quarto de Santo Ignacio temido.

O fegunda de Santo Ignacio convertendo. O quinto de Santo Ignacio glorificaãor.

O terceyro de Santo Ignacio perfeguido. Ofexto de Santo Ignacioglorificado.







LIVRO PRIMEYRO
DA VIDA DO PATRIARCHA

SANTO IGNAC
DE LOYOLA'

FUNDADOR DA COMPANHIA DE JESUS.

Santo Ignacio convertido.

CA P I TU LO I.

DofeuNafcimento.

§. I.

A. antiquiífimaA muytdele-

;
vada Cafa deLoyola em Gui-
páfcua, ligada hoje duas ve-

zes com a dos Duques de
Gãdia,& primeyro aparentada

por fanguinidade com as do Ducado de
Naxera, Marquezado de Alcanfaizas, &
Oropeza, mediando as alianças da anti-

ga Cantábria confinante com Hefpanha,
fempre fecundiífima em dar Santos para
os Altares,& Soldados para as batalhas ;

fcndo Súm© PontiHce Innocencio VIIÍ*

omprebende o (eu najcimento>

: , a Jua aaoleícencta ,
&• converfao,

&• o retrata nejla e/lampa, .

Emperador de Alemanha Federico ÍIL
&reynándoem Hefpanha Dom Fernan-
do,& Dona Ifabel, teve feu illuftre naf*

cimento no anno de mil qu atrocentos no-
venta & hum , aquclle Santo , que tam-
bém foy Soldado,Ignacio»

2 E porque poderá haver reparo de
naõ fe dizer o mez,& día,em que elle naC
ceo, aílim como fe lhe da o anno; dare-

mos as razões, que fe podem offerecer>

para fatisfaçaõ dcfta duvida, ainda que
naõ he de tanto vulto , que faça algúa

fombra dedefeyto a efta Hiftoria. Por-
que também a da vida do Patriarcha S.

Bento,nem o anno do feu nafcimento nos
diz ; & mais fendo S-Gregoriao feu Hif-
toriador. Como também o naõ lemos nas

vidas do grande Padre S. Bafilio, Santo

A Am*
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% Fida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

Ambrofio, 8c S.Jeronymo : & nas dos Pa- imagens ;& na primcyra , que reprefeni

triarchas S. Domingos, S. Francifco, S. tava o lugar do ícu nafeimento, do modo
Bernardo,& de outros muycos Santos , que fc acha efcrito,eftà a feguinte memo-

ou fe diz o mez,& naõ o dia -, ou o dia, 6c ria : Mater Ignatium pantura , pro/ua in

naõ o mez. E fera a caufa,ou por naó fe Natalem Domini pietate defernfejubetm

coftumar nos annos antigos fazer lem- ftabulum-.pumque pojifeptem filios poHrt-

branca de dias dos nafeimentos 5 ainda itmm in jlabulo partt. Ê quer dizer: Ef.

que nos tempos mais próximos aosnof- tandoa mãy de Santo Ignacio próxima

fos fe veja praticado eftc eftylo : ou feria ao feu parto, mandou, que para o ter , a

por natural efquecimento ; & também levaíícm a hum determinado lugar de

por fe entender, que naõ importavaõ ef. preíepio, pela devoção que tinha ao Naf-

tas taõ íingularizadas noticias para a cu* cimento deChrifío ;& alli lhe nafceo ef-

rioíidade humana fazer eíteefcrupulo na te filho, fendo o ultimo depois de fete,

fua fé. E fazemos aqui efta breve refle- que havia gerado. Mas com tudo, eu me
xaõ fobre o propofto reparo , & fua fa- ajufto com o parecer de outros Hiftoria-

tisfaçaõ
;
porque fe contaô dous maravi- dores da vida do Santo Patriarcha , naõ

lhofos íuccefíos do nafeimento , & Bau
tiímo de Santo ígnacio,os quaes pode

riaõ parecer menos verídicos , por faltar

a noticia do mez, Sc diado feu nafeimen

negado,nem affirmando a evidencia def.

te cafo, por falta de argumentos feguros,

que ou a impugnem, ou approvem. E fó

entenderemos , que feria devoção antiga,

to, fendo Santo Ignacio hum dos gran- & coftumada a dos partos junto aos pre

des, que naícèraó no mundo. Como fe lepiosdealgúaspiasmáys
j
pois jà fe via

por naõ fe dizerem os dias,& mezes dos a da mãy de S.Francifco , & a imitaria a

outros nafeimentos de muytos Santos , de Santo Ignacio : por nos naõ perfua-

houveíTem de ficar eclipíadas as maravi dirmos a crer, nem ainda a fó imagin r-

lhas contadas nas fuás vidas.

§. II.

mos,que foíTem fingidos eftes exemplos,

naõ intercíTando algúa conveniência pro .

priaos feus Authores.O outro caío,que

também eferevemos com a mcfma indif-

3 £~\ Primeyro dos dous fueceífos, ferença de ter,ou naõ tcrltodaa inteyre-

\^ que temos iníinuado , he feme- za da verdade, ainda he mais fíngular ;&
Ihante ao que fe efereve de S.Francifco aflimdcfte fegundo, como do primeyro,

de Aflis ;
porque delíe , & mais de Santo formamos o mcfmo juizo , que nem he

Ignacio dizem gravesÁuthores.que naf- negativo, nem affirmativo. E fó o damos
cèraò como havia nafeido Chriftoemhu alerna fuppofiçaõ, de que tendo toda a

alojamento de prefepio,por devoção das verdade,louvemos a Deos, como a Au.
mãys de ambos. Do maravilhofo nafei- thor ainda de mayorcs maravilhas.

mento de S. Francifco fazem memoria 4. Contaõ alguns dos que eferevem

as Chronicas da fua Ordem , & Hiíioria- a vida de Santo Ignacio , que no dia , &
dores da íua vida :& o de Santo Ignacio hora,cmqueohaviaódebautizar, &fc
também femelhante contaõ muytos Ef- difeorria fobre o feu nome , fendo já de
entores da fua. Ehe grande fundamento mais votos a elcyçaõ,que fe determinava

para todos a que íc imprimio em Roma ,
fazer no de Beltrão feu pay 5 o meímo in-

tendo Geral da Côpanhia o Padre Clau- fante tirara a duvida, dizendo, que o feu
dio Aquaviva no anno de mil feifeentos nome era Ignacio. Efte cafotaó digno de
& nove, por força de tradições antigas, fe ríerever em húa memoria, na qual vi-

das quaes he húa muyto fíngular entre veíTe, fem o fazer duvidofo algum eferu-

todas-, porque no fobredito anno fahio a pulo de verdade, naó livra delíe a fuá

Vida de Santo Ignacio eltampada cm tradição, ainda que muy to radicada na
pru-



Livro Trimeyro. ,
prudência de graves Authores , jufla- prometteflepóro nome de Ignacio ao fí,
mente defaíTombradadaquelle argumen. lho,que Ihenafceífe, o que cila logo fez
to de haver lembrança do que fuccedeo E vindo o tempo, em que fe havia d<- darno dia do Bautifmo de Santo Ignacio , & o nome ao infante , teymofos ambos os
mododiadefeunafcimenro. Exemplos pays, cada hum pela fua nomeaçaõdofi.
temos nos de fcmelhantes maravilhas, lho

} vieraõ em concertode fer bautizado
para fatisfaçaõ deita argúcia , fobre os com ambos os nomes : Irinêo Ignacio
quaes fe nao poderá inflar com algúa du • Mas porque os da fua família, & também
vida da fua verdade. De S.Nicolao Bifpo os pays,húas vezes lhe chamavaõ írinéo
clcBariefcreveoAuthordefuavida,que & outras Ignacio , o pay lhe perguntou
endo menino ainda fó alimentado com o em hua hora (devia de fer por galantaria)
cyte dos peytos , & nos braços de quem com que nome queria fer chamado ? E
lho dava

j
em dous dias da femana , a ia- porque ellefallandomilagrofam ente rei.

ber, quarta, & feita feyra,íe abítinha def» pondeo,que o de ignacio •, devemos fup.
te alimento, & naõ obufeava para o to- por,quequizDeos honrar ao Santo fàmar, mais que hua vez ao dia.E de Santo quem a mãy havia pedido o favor para oIhomas de Aquino lemos, que fendo da parto, declarando o nome próprio dofi.melma idade, desfazia com as gengivas lho.
o papel, onde citava eferita a Oraçaõ da
Ave Maria

}& como fe foíTe alimento ne-
ceíTario, o recebia, & naõ lançava fora da
boca. E nem de hum , nem de outro def-

$. III.

A6 fará duvidofas as ceíeítes

demonftrações deites dous*.„ á ê 7 j»«.un«.wuiiu uci- x ^1 aemonitraçoes deites dous

S£?"
Sant°?> fe dlzodla do feu naf- myfteriofos íinaes da fantidade futuracimento
, fendo tao prodigiofos efes de Ignacio, outra efpeculaçaò da fé hu-

fo To
S

tt

CXemp
i
OS,

r
COm° ° 5eferid0 de San- mana

, que parece dificulta a fua verda-
tc. Ignacio, de fe por a li mefmo o nome, de. Porque fabendo-fe na Caía de Loyo-quando o quenao bautizar.E mais quãdo la

( como íe ha de íuppor ) os dous ca'oslcnao duvida do que feefereve de outro referidos do nafeimento , & Bautifmo
menino,que três mezes depois do dia do daquelle filho, naõ devia o feu primeyroleu bautifmo, no qual lhe puzeraó dous irmaõ impedirlhe, como fez,& nos dize-

^u' i,

Um
r

C
r

Cfa ° deISnacio > mosemoutro lugar
, a mudança defuatambém elle mefmo fe apropriou a íiode Vida. Baítava a certeza deitas maravi-

ignacio
, tirando-fe a controvertia

, que lhas, para fe entender . que Deos chama-

nn^
a C

A
trC

r
0S payS

°o
bl
\
C a lmP°%aõ do va a Ignacio,& que era ir contra as dif-

X5u?
U
fc°

Padre
P™\d. Bar- P°fiÇôcs Dlvinas

>
deP°is d<^e modorcthol, & outros Efcntores da vida de Sã- conhecidas,opporfe hú irmaõ taõ contra-to Ignacio

, & he o feguinte. rio a dias, deyxandonos motivo, ou para
f Galpar Marefcanio, depois de ter fe poder duvidar deitas tradições /ou

52?-?5?T a d°US fi,h0S de Fortu- P«ao arguirmos a elle de menos revê-

f, .? X-
U

t

la"0,qUeriaqueo tercevro rente ao leu mj ferio. Também ha exem-

tí«wí ^°i P°r
í
er

r
m^s 0S Plo' com^ t3nto fe fatisfaz a efe re-três Cantos Tutelares da fua Cidade, paro, como fedefata a fua duvida: & hequeria p0rem a may , que fe chamaíTe o do pay do Seráfico Francifco. O qual

í
§^10,

u
P°rq

T
Ue andando Pe

J
ada

>
havia bem devia faber,& lembrarfe , que efepedido a hum Irmaõ da Companhia
, que feu filho nafcèra em determinado lugar

rn.^T-f* a De
r°u

° Parto £um ' ^prefepio; porquehum peregrino,que

rn^ 7a

°c
C ac

I

onfdhou
> <3UC íe e"- fc entendeo fer algum Anj6 , afim haviacomendaue a Santo Ignacio , que era firi- aconfeihadoo parto da mãy ;& mais naô

guiar favorecedor dos partos, & que lhe baftou efe maravilha , para que aguelle

Aij pay
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4 ^ii* í/o Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

pay naõ desherdaíTe a efte filho , peio ver guas tora do feu lugar, íendo efíe o fun .

pródigo dos íeus bens : & também para damento de haver eíta ,ou aquelía leve

cm outra occafiaó antecedente a erra def. duvida. E na vida de Santo Ignacio a não

herança, o naõ obrigaífe a íe fahir apref- podem, nem devem ter todos os que a

fado da fua prefença, fazendo.o Deos in- lerem .- porque exceptuados os dous ca

vifivel dentro em fua mefma cafa , quan-

do o pay ohia feguindo impetuofocom

a mefma dor da fua prodigalidade.

7 E do mefmo modo a mãy de Santo

Thomàs de Aquinobem fabia,que fen-

do menino ,& ainda incapaz do uio da ra-

zão, myíteriofamente commungava(di-

gamoloaffim)opapel,emque eítava cf.

fos referidos, toy tirada principalmente

dosproceífos ria íua Canoniza^ ao, nos
quaes fe achaõ feiícentos fetenta & cinco

depoimentos jurados 5 & he jà denta
por muytois, & graves Authores, que
naõ apótamos por evitar diffaía eferim-

ra. Baltafó fegurara todos, que a verda*

de neceiTaria à Hiftoria , que agora íahe

crita a Saudação Angélica da Ave Mana: da noíTa penna, aífenta fobre as mais ex«

& com tudo, também fen tio tanto a fua aitas averiguações dos muytos , que jà

entrada na fagrada Religião de S. Do- as efcrevèraõ nos idiomas da Europa

mingos,que o chegou a meterem aper- Chriítã, no qual numero o da iingua

tadaprizaó,querendo-o obrigar vioíen- Hefpanholatem amayorparte. E íerà

tamente a deyxar o habito por todos os fácil á todo o curiofo da hçaó das Hif«

meyos, que lhe parecerão proporciona* torias ver as da vida de Santo Ignacio

dos ao feu intento. Eítes extremos das

inclinações naturaes, que correndo co»

mo o langue por húas meímas veas, faõ

como liames do corpo , & laços da afFeV'

da vida de Santo

cm qualquer dos feus Authores , princi-

palmente a que efereveo o Padre Fran»

cifeo Garcia , Religiofo noffo , que naõ
deyxou de ler os Efcritorcs do mefmo

çaõ ; naõ deyxaõ attender a íemelhantes aífumpto até o feu tempo , & os traz ci-

indicios do Ceo, de tal forte^que logo fe tados,difcorrendo fempre com levanta.

veja rendido a clles o amor dos ânimos do eftylo,& merecedor de nuivto digna

juftamente affeyçoados. Ha de contra- eftimaçaõ.

dizellos o amor materno da mãy de San-

to Thomàs,& o fraterno do filho mor-

gado da Cafa de Loyola ,& o interefíado

dopaydehumS.Francifco; mas fempre

fugeytando Deos à fua vontade todas as

outras.

8 Naõ he com tudo nofla tençaó ti-

rar toda a duvida jà inísnuada fobre o lu-

gar do nafeimento de Santo Ignacio, &
nome, que dizem tomara elle mefmo no

dia do feu Bautifmo : pois jà temos dito,

naõ haver de hum , & outro cafo toda a

CAPITULO II.

Da Converfáo de Santo Ignaáo.

§• I.

O E quizermos dar a Santo Ignacio

mez, & dia do feu nafcimemo,po.

dera fer efte o da fua maraviíbofa con-

verfaó
;
porque nelle nafceo para Deos,

certeza nêceíTaria.Quizemos lo moftrar, & começou a mudar de vida , & % aos

que naõ he arrojado o conceyto daque!. vinte de Mayo de mil quinhentos vinte

les, quenem em hum, nem em outro ca- & hum, que entaõ era o fegundo dia da

ío,fazem tanto reparo $ mas ficando fem-

pre livreanofla Hiiforiadetoda a fom»

bra t que poífa opporfe à luz da inteyra

verdade. Todas as Hiltorias dependem

Pafcoa do Efpirito Santo;& que elle mef-

mo apparecendoa hum feu devoto Re.

ligiolo, & filho da Companhia , difíe, fo.

ra odia,& principio da íua vida para

denoticias antigas , das quaes huas fe Deos, Sc morte para o mundo.comoago-

achaõ mais tarde,que outras ,& vem ai- ra entramos a dizer.

10 Antes
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10 Antes de ferefolvcr a fervir a ou-

tro mayor Rey,& a mancar mais glorio-

ias armas, paíiou os primeyros annos no
Palácio del-Rey Catholico , íervindo à

Mageíiade juntamente comoutros
, que

o emparelhavaõ na nobreza do fangue :

&lempre dando moftras de taõ género*
íos cípirkos , que os ceremomaes da
Corre jà o inculcavâô delimado para o
exercicio Marcial da Campanha- E to-

mando as medidas a eíles indícios o Du-
que de Naxera D. António Manrique,
Príncipe de bem reconhecido valor, &
muyto inclinado a Ignacio , tanto pela

propeníaõ do parentelco ,como pela af.

íeyçaõdo animo, jà o induíiriava nas

primeyras lições da difciphna militar,

fem o divertir da poiltica, querendo que
nelle fecompetiífem ovalor,a difcriçaó,

& galhardia, para correíponder o efplen-

dor delias prendas ao das fuás obriga-
ções. E como elle era de agudo engenho,
prudencial juizo,& generofo efpmto,
naõ efperdiçava eftes taõ importantes
documentos ; mas antes os cultivava taõ
advertido em todos , quanto depois o
moítrou nas heroicas,& iliuíires acções,

affim deCortezaõjà crefeido , como de
Soldado veterano. Porque defeontente
do ócio, & fentindo«íe defaíiado pelo eí-

trondodas armas, &eftimulos do que
ouvia contar de feus irmãos , exercita-

dos muyto antes em glorioías milícias
j

mais na Campanha, que na Corte ,ofa.
ziaõ viver os feus defejos.Era igualmen-
te a naado,Screfpeytado de todos,fem ex-
ceyçaõ algúa dos que o tratavaõ

} porque
neiíe eraõ naturaes o attraclivo da pef-

fòa,odoce da converíaçaõ ,ofuavedos
íeus cofrumes, o amor da virtude , 5c te-

mor de Deos.Logo nos primeyros annos
da fua idade, tinha íinguíar inclinação a

tudo o que era pio , (agrado , & devoto :

&os predicados da C hnfeandade, & no.
breza com reciproca correfpondencia
nelle fe davaõ ,& recebiaõ honra junca-

mente, rendidos ao feu império os af«

fe&os da payxaô da natureza, fem os al-

terar, nem o illicito, nem o iracivel. A-
s

rimcjtô..

mava a modcflia > & aborrecia a difcúr

dia ,que muytas vezes compunha entre
os defunidos , fícandolhe eítes devedo*
resàerficaz eloquência com que perfua*
dia, & ao relpey to com que os obrigava.

ii E fendo taõ advertido como iíro

no decoro devido às acções Chrifrãs,naõ
fe dcfcuydava das que permitte a policia

nobre: ou quando feria defeyto da fua
pefíoa faltar elle com a galantaria Iiciti

ao cortejo das Damas: ou quando leva-

do da natural appetencia ao lufrrofo das
galas, íeafíeycoava ao feu ufo , princi-

palmente em naõ confentir verfe prefe-
rido nas leys daCavallaria , fendo nas
occaíiões do feu jogo feítival taõ defiro,

comoaceado : & no das armas , quando
vivia na Corte, naõ era menos ílnguiari-

zado pela feiencia, que temido pela pra-
tica. Vez houve, em que cedêraõ ao for-

midável da fua efpada taõ grande nume-
ro dos que pelejavaó com elle hum pon-
to de brio, por defender o decoro dehú
Sacerdote , que por íe naõ poderem con-
tar todos, vio-fe chea húa rua inteyra dos
que lhe fugirão, naõ detendo porém nas
occaíiões do duelo com dilatada demora
a reconciliação com os feus competido-
res. Affim exercitado, & pratico na vida
do mundo, aíTentou praça para as Cam-
panhas de Marte , nas quacs fez logo re*

conhecido, & reípeytado o feu valor,fem
fe efquecer dos fantos documentos da
virtude

, que entre o ruido das armas
compõem a fermofura da guerra, & cor-
rigem a vida licenciofa dos Soldados

;aos
quaes deu hum nobiliffimo ex< rriplo,quá-

doforaõafaquearNaxera, & outros Iu»

gares inimigos; porque naõ houve def-

pojo algum, que lhe levaíTe os olhos ,ou
fe lhe pegaífe nas mãos •> acrefeentando à
gloria de vencedor a de defintereíTa lo*

Confervou na guerra o mefmo ódio , que
tinha no tempo da paz,ao ócio, & ao jo-

go, obrigando-fc a naõ ter acçaó, que naõ
foííeavinculada a exercicios honeftas,
quando faziaõ paufa os das batalhas : co •

mo foy hum Poema heróico, que na va-

cância do bellicofo das armas confagrou

Aiij ao
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6 Vida do Tatriârcha Santo Ignacio àe Loyola,

ao ApofloloS. Pedro, de quem era devo- dos, femodefanimar o temor , que via

tiffimo, tomando por argumento das íuas no preíidio da Fortaleza ; fô viiio, & ou-
Rimas o valor , com que elle na hora da vido dos que eile animava para a defen-

prizaó do feu Divino Meftre, intentou fa , pareaahurn Marte jà laureado das
defendello das facrilegas mãos , que o vitorias defqadas. Neíte tempo mandou
vinhaó prender. o inimigo propoíla de concertos para

a entrega da Fortaleza j antes que por

§• II. força dos feus canhoens obrigaííe aos fí-

tiados a que a fizeííem à cuíia da íatisfa»

12 ¥^ Eynandopois el»Rey Francif» çaô militar, que delles fe tomaria; por fs

|^ co de França, &fabendo que animarem areílftir a hum exercito Real

o Reyno de Navarra pertendido porre- taô poucos Soldados, &cíTesnaó íoc»

ítituiçaõ de hum Parente feu,eflava dei- corridos. E entendida eíta refoluçaõ de-

armado das prevenções neceíTarias para terminarão os íttiados dia para defeerem
a defenfa,o mandou invadir com hum alguns daPortaleza, êt conferirem na
exercito de doze mil homens ,& o trem Cidade com os fui adores as capitula*

da artelharia competente ao feu intento, çoens do concerto oíferecido , oquefe
E porque o Duque de N axera entaõ Vúr fez na feguinte forma.

ceRey,íogo em tendo eiras noticias, fe i$ DefceooCspitaõ com mais dous
havia ido a conferir o íucceííò futuro co OíEciaes de milicia , &com elles quiz,

os Governadores de Caítella , & a fazer também vir Ignacio , para votar na repa*
vir promptos íoccorros , para com elles íia conveniente à reputação Eípanhcla:

fe impedirem ao inimigo as entradas, & ouvidas as indignas condiçoens do
que intentaííe franquear com a íuainva- ajufte dictadas pelo orgulho Francez en*

íaó ; no tempo defla demora entrou elle taó }à fenhor da Cidade* o Capitão, & as
por Guipuícua,& rendendo alguns Lu- íeus dous adjuntos deraó moítras de as
gares abertos , chegou a ficiar a Cidade aeeytarem , o quenaõ fez Ignacio. Mas
dePamplona. Os feus moradores , ven«» antes defeempondo o teor dos coocer-
do fe femo preíidio neceíTario para a re» tos, & deíafiando a arrogância Francé»
íiítenda , aprefladamente fe renderão ao za atè alli já vitoriola , voltou para a
temor, tratando os íeus Princ.ipaes de Fortaleza, animando aos que com cila

ajuírar a entrega da Cidade
, antes que havia© defeido: & armado de efeudo ,£s

todos foííem degollados,fe a naó deíTem, efpada nua, naõ tendo elle o poíto de Ca»
fazendo afíim menos difficultofas as con- pkaó do Cafreilo , o feu valor fazia pare»
dições com que ella íe pacteaífe. Achoule cer,que elle fó o era,como quem daquella
entaó Ignacio em Pamplona com as efti« Fortaleza tinha dado omenagem no
mações do feu valor,& refpey tos da Pef- Templo da fama ;& fazendofe ouvir dif-

foa pelo parentefeo com o Duque Vice- fe, Qvx a v;da dos que tem aiíentado
Rey : & eftimulado pela generoíidade do praça na PaleAra ào valor , dando baxa
feu an ; mo, qu;z dar forças ao dos Go- rendidos à covardia, atè do nome de boi?
vernadores da Cidade,que de todointi» dados fe fazem indignos. Que naõ dey«
midados,]à fe refokiaõa dar a. entrada xava: de viver por gloriofa fama ncreun-
aos Franceses , perfuadindo a fidelidade do , quem morria com gloriofo nome ca
devaíTailosaosfitiadosS',;. mas fem fruto; Campanha. Que do Javali fugitivo das
porque a Cidade fe entregou aôSífedo- lanças da montaria, & depois acabando á
res, &: Ignacio fe recolheo ao Caíiello vida miferavelmente no laço fubrerra*
com os poucos Sold.*dos,que o quizeraô neo , nada difTeria aquelle Capitão , que
imi ar,& leguir: & armado do feu valor, rendido ao temor detrorrer debaxo d®
para reiifhrja coçIqs,ps.çQmbate.s efpçra- muro , que havia de avançar, perecia em

fua
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fua cafa , & era enterrado , como qual-

quer vil defunto do mundo, & defpreza-

do cadáver humano. Que pelo contra*

rio era muyto femelhanie ao gencrofo

Leaõ , que fazendo roíioàs lanças ren-

c;ia ávida morto no campo, o alentado

Capiraõ, que morria na fronteyra, & nel-

la o ícpultava o immcnío pezo das armas.

Que pofto era mayor o campo inimigo,

que o recinto do Caftello; a gloria de

vencedor naõ fe media pelo corpo, fenaõ

peloanimoi Que pelejaííem mais defen-

didos da muralhados teus próprios pey-

tos, do que dos muros dofeuCafrello

compoftos de mármores. E que finalmen-

te fe animaíTem para lograrem huma in-

vejada vitoria , ainda que por ferem me-

nos em numero foffem vencidos dos que
pareciaó innumcraveis : porque mais era

infâmia , que gloria , o triunfo do mayor
numero dos vencedores, deyxando os
mortos nos feus meímos corpos abertos

ao ferro epitáfios vivosjdo que foraõ ne-

ftc mundo.

14. Os Francezes dandofe £or afron-

tados pelareíirtencia , que lhe fazíaó os

poucos Soldados do preíidio, que coníl .

deravaã haver naquelle Caftello ao feu

parecer jà quaíi rendido às fuás vkorio-
fas armas , naô coníentiaõ paufas nás ba«

tarias, & inceffante fogo para abrirem

brechas nas muralhas, nem no porfiado

arrimo dasefeadas pata as avançarem.

Mas Ignactolhes correipondia taõ aclivo

a todas eftas opersçoens,, que naõ fe fuo*

cediaõhumas a outras, fem que elle im«

peraííe em todas, & em cada huma obraf-

íe o feu valor. A tè. que vendo Deos fer

jà chegada a hora de derribar a Ignacio,

paradaquella caida íe levantar ellé muy-
rodiverfo deíi mefmo; permittio, que
huma bala de canhão lhe quebraíle,& def-

pedaçafTe a canela da perna direyta, &
huma pedra deípedida domuro , em que
fe empregou a bala , lhe feriíTe gravemen»

te a efquerda, caindo com elle os ânimos,

que elle tinha maóí para quenaócaiííem*

:É elle foy o íucceíTo trágico doCaftello

de Pamploiía , que logo foy entrada.pe-

cp
rmeyro. f
los Francezcs,os quaes vendo a ígnacio

taõ mal ferido , & ta5 reverentes ao feu

valor, como àfua Pefíoa , porque logo

fouberaõ quem era ; oleváraôpara oíeu
Arrayal, & lhe fizeraó a pnmeyra cura os
Médicos , & Grurgioens do exercito

mais deílros na fua arte- E detendo-o al-

guns dias o General , & Governador das

armas no feu quartel da Corte , compe-

tindo-fe orefpeyto militar entre vence-

dor^ vencido, foy mandado para Loyo.
Ia eu huma liteyra fobre hombros dos
mefmos Francezes.

CAPITULO IIL

Continua f̂e a mefma matéria,& converte •

fe Santo Ignacio.

1? Epois de recolhido Ignacio á

cafa, fentio mais aggravadás

as feridas, & com mayor dano a da perna

direyta, à qual fe attcndeoiogocomno*

va cura , que foy notavelmente penofa.

Porque julgando os Cirurgioens, & Mé-
dicos fer neceíTario defencaxar osoffoS,

& íoldallos no lugar, aonde fe deviaô ter

pofto;& iíto jà naõ podia íer, fem repeti»

dos tormentos do enfermo pelo excefío

de muytas , & muyto agudas dores , quê

fe haviaõ de feguir ;elle moftrando tanto

animo para as fofrer , como admirando a

todos com o valor de as efperar , fe offe-

receo ao facrificio. Mas aggravando-fe o
mal da enfermidade, chegou ao termo de

evidente perigo da vida do qual foy avi-

fado Ignacio no dia de S.joaò Bautííla:&
para entrar nelle fe fortaleceo como foc-

corro dos Santos Sacramentos , preven-

ção neceffaria para aquella hora, ouvindo

logo dizer aos Médicos , que fe na noyte

do mefmo dia naõ tiveífe melhoria co-

nhecida) era infallivel a morte. Porém
Deos 3 como obrigado (

daqueile modo,

que nòs o podemos piamente coníiderar)

arefiituir ãfáude ,& confervar ávida a

quefts
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S Fida do Tãtridrchâ Santo Ignacio de L oyola,

quem a fua rotima mao havia dado as fe- cortar a carne , que cobria o 0<To \ & de*
ridas jneíTan.yte da ientença de mcrtc, pois de feyta cila carneceria, entrou a for-

que ob MtGicos da terra haviaô dado a ra a cortar o melmo offo pelo vivo
s fera

Ignacio, mandou tíaíua Corte hum ef- fazerem pauía por muytos dias as iuc-

colhido Medico, que foy o Sagrado Ápc- ceíiivas dores, que lhe cauíava huminf-
ítolo S- Pedro , o qual vifitando ao enter- trumento de rodas , cm que lhe metiaõ a
mo,orecreoucomaprefen5a,&deyxou perna, para lhe ficar, como elle a queria
com vida. O tempo deita milagrofa cura ver j moítrando ao mundo , quanto à fua
era o da vefpora do mefnío Santo, a quem própria eufta , & por interefícs da vaida-
Ignacio tinha offertado o Poema doíeu de quizellemefmo tornar a adoecer, de-
vabr, quando ferio ao que o Divino Me- pois de haver livrado rnilagroíameme da
dicocurtíu: vindo enraómuyto a tempo morte, fícandoihe porém numa perna
a curar elle aquém o mefnío Medico te- mais curta que outra, ainda que naódef-

iguabdos os eílimulos, para padecer pe-

la virtude muytomaís do que havia pa-
decido pelo deívanecimento.

ly Era chegado o tempo de dar

Deos a maõ a Ignacio, parab levantar,

no.

1 6 Depois de recuperada a milagro-

fa íaude, começou ameima natureza a

lançar da perna direyta muysos pedaços
deoffos, que contados íizeraõ numero
devintejmasnaõdefcontcntandotantoa jáqueohavia derribado, coraoa ourro
ignacio a falta deites, quanto aí obra de Saulo; & ainda que naõ poreile haver í?-

outro, que avultava junto do joelho com do feu períeguidor; foy para que dahi
grande deformidade , qoe elle íó entaõ por diante o quizeffe for de íi mefmo , &
enfermo no corpo,& naõ no valor, quiz quando jà levantado, íeviíTe hum Paulo
quetira(remosCirurgioens,confultada convertido. Querendo pois ter algum
primeyro acura neceílaria. E fegurãdolhe divertimento nos dias de convalecente,
elles a melhoria , que defojava na perna, que foraõ mais dos que haviaõ de for, pôr
para poder calçar huma bota , como clíe íe curar a feu modo com os olhos ainda
dizia, fom perda da fermofura conveni. vaôsnaboa poítura do cerpo , abrindo
ente àquella parte do corpo, mas que naõ nelle as novas feridas, que temos dito;
feria íem padecer intoleráveis dores; mandou , que lhe deífem algum livro dos
refpondeo , que rrataíTem logo das atten» que lhe forviaõ ao feu génio , como craó
Çoensdafua arte, porque asdoreselle as osdâsliçoensdaCavallaria,ou femelhan-
defprezava todas , como o moítrou. Por- tes aíTumptos. E porque acafo (ainda que
que nem o intimidarão os inftrumentos, bem fe vio for myíreriofo) naõ fe achàraõ
que viodifpoftos para efíe feu marryrio; mais que dous perto do spofento, em
nem quando depois entrou nelle, deo a que íe curava ,dos quaes hum era da vida
entender, que era decarne enferma, & de Chriíto,& outro davida dos Santos;
provou fer de animo invencivel. Queriaó tomou eíte mais por curioíidade,que poc
os Cirurgioens

, que elle confentdk na affeyçaõ da matéria , fom entender , que
ligadura de alguns laços, para que o mo- nelie lhe havia Deos de fallar ao coração,
vimento do corpo naó defcompuzeííe a Nem naquelle tempo feria porimpulfo
applicaçaõ dos remédios , & elles fe fru. da virtude a liçaõ deite livro , quando os
nraíTem,depois de fofridos os tormentos; íeus mayores cuydados eraõ de agradar a
no que elle naó contendo, dando a enten- huma Senhora de alta nobreza , para a rc-
der, que tinha valor, para poder m,ais que ceber por efpcfa %& eítes elevados penfa-
as dores. Era em todos os que affiítíaõa mentos onaôdeyxavaó, mas antes entaô
efta voluntária crueldade tal arTombro,& o deívelavaõ com maycr porfia, achando-
admiração, que mais fe podem coníide- fe mais rendido a elles, do que à enfermi-
rar, do que eíacver: porque começarão a dade-

s8 Lendo
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18 Lendo porém a vida jà de hum ,
cio, lendo,& ouvindo o que efle leo, & mè

jà a de outrOjôc admirado do que lia em eflk dizendot que promptamente fez o que
todas, naõdeyxava de achar algum gof- leo t

depois que ouvio aquellah çào, que tanta

roneftes pratos da mefa de Deos , com he para mim agora,como então erapara elle*

que as infpirações Divinas o convida. Aflimlhe hia Deos difpondo a fua con-

vaó para a imitação , ainda quenomeí- verfaó, porque combatido com os exem"«

mo tempo lhe amargava a penitencia def* pios das vidas de tantos Santos> encami-

te, a auíleridade daquelle, a mudança nhadas todas ao feu coração pela difpo«

de vida, quefizeraõhuns,&ovaior,có íiçaó Divina, jànaó lhe parecia taó Vio-

que outros a facrificàraõ toda 3 fem nel- lenta a mudança da fua.

ks parecer mudada, porque logo do feu

principio a começarão a viver edificati»

Va, & fanta. Nas horas deita liçaõ , aííi n
como hia lendo , fe hia perguntando

interiormente a fi mefmo : E faria eu.

§. Ií.

As ,
que je dirá no mundo de

mim>fe eu afizer* E fe eu a

naofizer, que direy a Deos,fehe que Deos
o que e/les fizerao ? O meu •valor feria quer

'

sque eu afaça? Continuemos'com anof°

íomo o feu ? Deyxaria eu de fer o que faliçao: porque ao menos em quanto leyo ,

agora fou , affim como elles deyxàrao de fer nao ouço o que me diz o mundojembrando-
o quê dantes erao? E porqueeftas pergú* me agioria de viver nelle, cumpridas asef-

tas ficavaõ fempre fem repofta , por iuí- perancas ^que me e ffa dando , de vir a fer
penfaõ,oudo íim,oudo naõ;bem via elle hum dos favorecidos dafuafortuna.Elen *

as prizões que o detinhaõ no mefmo té« do as vidas de hum S- Bento , de hum S»

po, que as vozes do eípirito o eíhmula» Domingos3& de hum S. Bernardo,todoâ
vaõj porque jà fechando,jà abrindo o li- de illuíire fangue, &que defprezando
vro, queria,& naó queria verfe a íi defa- tudo o do mundo, fem os deter o que di.

íado-Lia a vida de hum S.Venâncio Mar» riaõ delles , haviaó trocado o luflre das
tyr, menino de quinze annos , & ornar» fuás cafas pelo humilde apofento , que
tyno de húa Santa Ignes,ainda de menos lhe formavaõ as fuás quatro paredes,def*

idade
; & confundia-fe de ver tanto va* pidas de todo o ernato da vaidade 56c

lor em taõ poucos annos ,& taó alentado admirava-fe. Via na vida do Serafim de
animo em fexo taó fraco. E logo pafTan- Affis S. Francifco , a hum filho de Adam
do a tomar o pulfo às fuás forças , & me* compofto de carne , & fangue , parecen-
dindo-as comas deites combatentes da dojà mais Anjo, que homem ; & fentia

gloria, notava quanto lhe hiaõ adianta* húa fuavidade interior de affe&os, ainda
dos na carreyra , & fuperiores na per- que fem lhe tomar todo o gofto-E entaõj
tenção da coroa. Voltava outra folha do fuppofta aquella fua pergunta interior,

livro,& dava com humHi!ariaõ,&hum (& fariaeuoqueeítesfizeraõ?)bempu-
S.Paulo Eremita, enterrados em vida, & dera Deos revelarlhc , & refponderlhe.-

eíía de feífenta, ou mais annos de mortos Sim ígnacio : naõ fó como hum deftês
às delicias , às riquezas,& honras do quatro , mas como todos. Fundador de
mundo

; & efte era o mayor aíTombro de húa Família Reíigiofa , como elks ; taõ
Ígnacio. E ainda muyto mayor quando penitente na cova de Manreza , como
encontrou com mais outro a efte feme- Bento na de Subláco : também Préga-
lhante,o grande Antaõ do deferto: o qual dor da palavra de Deos > como Domiri-
íe rendeo à divina yocacaô, acabando tá- gos : taõ devoto,& favorecido de Maria
bem a vida antes de morrer , íó por ou-
vir em húa das lições dos Euangelhos,o
mefmoque eile eftava lendo nahiítoria

de fua vida; Quefaço eulogo j dizia Igna»

Santifôma,como Bernardo : & também
buícando a coroa domartyrioem JerUía-

lem, como Franciíco na Síria
5
porque de

todos eíles exemplares > foy ígnacio
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io Vida do T^atriarcha Santo Ignacio de Loyola,

húa copia , como logo iremos moftran- de achar nos extremos dcífa diftancia ,&
do. com hum nome tanto mais alto que o ou-

20 Continuava lidando nefta porfiada tro, que teniia perder, quanto vay da
batalha, que fe daõ a fi as virtudes, & os terra ao Ceo.

vicios : & recolhidos os fentidos pelo

tempo das ordinárias tregoas do fomno ; §. III.

em acordando tornava de novo à mefma

campanha,profeguindo a liçaõ do livro, ai "|^ Azendolgnacioa ultima pauza
que lhe fazia prefentes eftas vitorias. E J/ na liçaõ do livro , que lhe dava

faindolhe aqui a vida de hum, que pri- o divertimento pertendido , & também
meyro foy Saulo, Sc depois Paulo : antes adiantando-fe a melhoria das feridas, fi-

de fe converter , hum inimigo de Ghrif- cava lidandocom hum mar de penfamen-

to,& depois de convertido, hum feu ef- tos, que no interior de fua alma levanta»

colhido amigo : poucas horas depois de va a imaginação do paíTado,& do futuro,

o derribar a maõdeDeos , hum levanta- naõdeyxando o demónio de alterar ef-

do pela mefma maõ -, jà quaíi íentindo-fe tas ondas, para affogar aqueile efpirito,

interiormente abrazado,porquejà Deos de queíe temia, por lennr a Ignacio va-

lhc fallava mais claro, difcorria affim: cillante na deliberação do que faria. Ti-
Bem poíío entender , que poderey fer hu nha cahidoem boa terra a femente da pa«

chamado como efte ; mas delle naô fe po- lavra de Deos eferita , & hiaõ brotando

dia dizer, o que de mim fe dirá. Efte naõ os eípinhos da natureza, para lhe impe»

cahio vencido por armas de algúa mili- direm o fruto.Lembrava- íe Ignacio do
cia movida por homens : íoy Deos o que que lera, & do que entaõ fe lhe reprefen-

o derribou ,& rendeo. E de mim pode- tava ; & conferindo a diverfidade dos af-

ráõ dizer, que temendo eu voltar à vida fectos da virtude com os profanos dos
de Soldado,na contingência de fer outra vicios , parecialhe s

que fe inclinava ao
vez prifioneyro, & verlcido ;

por disfar- defprezo deftes, & ao abraço daquelles;

çar a covardia , capeava a minha retira- Mas impedialhe a| refoluçaõ o temor das
da. E taõ defeuberta nódoa à vifta dos penitencias, por entender elle, que ade-
olhos do mundo, manchará de tal forte o via fazer muyto rigorofa , & por muyto

cfplendor da minha afeendencia , q meus tempo , & que naõ poderia com tanto.

irmãos exaltando hoje tanto o feu nome, Hia-fe efte penfamento , & íuecedialhe

cobrirão o rofto cõ as cortinas do pejo, logo outro, que ainda mais o detinha,&
que eu lhe cortar , fe der hum tal corte era o das raizes do coftume de tantos
comoefte aos progreíTos da minha , fi. annos de vida deliciofa-Como. dizia elle,

cando eu por todas eftas razões jufta- poderey eu paífar de hú extremo a outro?

mente vilipendiado em toda ella. Volta- Dorico,& brando do veftido,ao pobre,&
va-fe outra vez à liçaõ da vida defte Sau- afpcro do cilicio ? Dos commodos , &
lo convertido ;& là o achava levado ao regalos do corpo, ao trabaihofo , & can-
terceyro Ceo,& jà taó levantado, que çado das vigílias? Da abundante meia à
clle mefmo naõ podia comprehender a eftreyta abftinencia? Da vida da Corte à
çliftancia,quehia de íi , quando nomun» dodeferto? Dos laços dos quefaô do
do naõ tinha nome, a íi mefmo, vendo-fe meu mefmo fangue , ao tratamento com
taõ nomeado. E que diria Ignacio depois os eftranhos ? De todos eftes extremos
de fe haver convertido , quando íe vio, tinha lido Ignacio Angulares exemplos :

como diremos em íeu lugar , também &jà parecendolhe , que os podia feguir,

Eor efpaço de oyto dias fubido aonde fu- jà temendo , que depois de começada a
io Paulo, fem advertir fe em corpo ,ou fua imitação, desfalecia na empreza,&

fora docorpo? Também entaõ fe havia feria entaõ hum ludibrio do mundo. Cã-

çado

W i
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çado de lutar com eftes cuydados ator-

mentadores do coração , punha os olhos

cm Deos, buícando os braços de fua Dí-

vina Providencia para o íoffego defeja-

do.

2 2 Teria também lido a vida de

Santo Agoítinho , ou ouvido contar o
que nella fe lia*&juntamente notaria co-

mo elle,antes de fe foltar das prizões,q o
detinhaõ no tempo da fua luta ícmelhan-

te à de Ignacio, também lhe pareceria ,

que voava âo defeanço, eftando prezo do
coflume. E pondo entaõos olhos na ho»

ra de fah ir da fua prizaõ , como Santo A«
goílinho os punha ao tempo de fe livrar

da fua, dizia também como elle : Se ha

de fer a do dia de à manhã , porque naõ*

íerà a do dia de hoje ? Se jà vou tarde a

baterás portas da Divina Mifericordia j

também Agoítinho naó foy cedo,& mais

ainda chegou a horas de íe lhe abrirem.

Para a vingança dos meus peccados,ain«

da na Divina jufriça ha tempo ; & para

ofeu perdaônaõ me faltará a mim a ef«

perança. Comeftas, &íemelhantes con-

fiderações jà Ignacio , po<lo que ainda

flucluando, naõ fe íentia ir violentado

para o Tribunal Divino ,como tf.eo ar«

rependido. Pareciaíhe , que fe lhe hiaõ jà

afroxando as cadeas , que o prendiaõ

com o mundo :& que ficandolheelle pe-

las coitas, jàlhe davaõgoftoosfcusdef*

enganos com os olhos nos abraços de

Deos , para os quaes fe via fer chamado.

Que remuneração, dizia elle , tenho eu,

ou poderey ter dos Reys da terra pelos

nicos, em que tenho porto a minha vida ,

qucpoíTa vir em comparação com o pre-

mio, que me eftà prometeendo Deos íó

com lhe dar o coração, fem pòr a vida em
perigo r E que faço eu em lho dar, fe elle

era feu, quando mo deu ? Si fó lhe pode-

rey fazer delle digna oíferta fua , fe lho

rcftituir quebrantado de dor ,& desfey-

to em lagrimas.

23 E naõ fem as defatar dos (eus

olhos pormuyto tempo fucceílivas , le»

vantando-feem húa noyte attrahido da
Divina vocação , & rendido de todo à

rtmeyro. 11
fuavidadedas fuás vozes , fallando com
Deos, dizia diante de húa Imagem de fua

SantiilimaMây : Até quando , Pay cie-

mentif/imo, me haveis de ter por mimigo

voffo ? Eujà hoje o deyxo de fer \& do

mundo , aonde me veyo a perda toda da

voffa amizade , defde efta hora não quer o a

fua. Fará tile morrot & começo n -viver pa»

ra vóst efperando , que em mim vivais pa*

ra fempre. Para eu mudar do Senhor a que

fervia,jà tenho dtfpojia a vontade que hede
%

Jó vosfervir a voStér mo mais a Rey outro

algum ; porquefó vos , ainda dos meus er~

rosfazeis (erviçovojjo ,fendo elles etnen»

dados. Volta) pois o rofie para efte pecca-

dor , que tantofent^& mo pódefentir por

mais tempo afalta da benigna inclinação de

vofjos olhos.fâ vós% o mifericordiofa May
depeccadores, oray pelo meu perdão, porfer

para hum dos majores entre todos os do mã*

d0)&mo olheis para quem tanto tem of"

fendido ao voffo amabiliffimo Filho %fem
também olhares para o mefmo Filho por meu
amor morto emhua Cruz>Muyto mais de-

vemos fuppor, que diria Ignacio naquel-

la hora, cm que eftava morrendo ao mu-
do, & vivendo para Deos ; & que mais

fatiaria com o coração , que com a boca :

affim como nos agora mais o poderemos

dar a entendercom o filencio,que com a

penna. O que porém elle entaõ revolve-

ria no fagrado daquelle feu arrependi»

mento, he o que depois fe foy vendo em
toda a fua vida : húa tal uniaõ entre os

dous extremos do i amor a Deos, & de
dòr dos feus peccados ; quenem o poder

todo dos mayores inimigos da alma era

bacante para os defunir. E no mefmo
tempo], em que Ignacio affim fe eírava

alencando com eftes affectos , foy ouvi-

do naquelleapofento hum tal eítrondq,

& eítaliido taõ horrivel , que parecia fe

arruinava toda a cafa, a qual tremeo tan-

to, que fe quebrarão as vidraças das ja-

nellas , & ainda hoje fe deyxa ver nas

paredes o ameaço da fuaruina. Naõ fera

confideraçaõ
(
temeraria , fe nos parecer

aquelle eftrondofo tremor do edifício,

hum fatal trovaõ, do qual fe havia^e ver

def-

. 1
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CAPITULO IV.

Apparece a Rainha dos Anjos a Santo

Jgnacio jConcedelhe Deos o dom da
Cajiidade, & trata de partirfe

para Monferrate.

H

í % Vida do Tatridrcha Santo Ignacio de Loyola,
defpedido o fulminante rayo , que em poderofiflima Rainha dos Anjos , para fe

Ignacio eftava para cahir febre os tenta- parecer com dles por hua imitação per<
dores do inferno,temendo ]à defde en- petuada na \ ida. E naõ lhe fahio frufrra*

taõ o demónio o império, com que Igna- da a fuaaífecluofa fupplica ; mas antes
cio lhe havia de fer formidável no mun- taó largamente favorecido, quanto fo-
do, & perfeguiraté o fim delle. râó liberaesas mãos da puriflima Mãy,

& Filho fantifllmo, que logo lha defpa*

chàraõ. Porq daquella hora ficou Igna-
cio íem efhmulo algum dos que havia
herdado da natureza , como filho de A»
dam.

2f Defte modo favorecido de Deos,
& alentado o feu efpirito com taõcelef.

tial viíira, começou a mudar de vida def-

pindo-fe de alguns accidentes pefíbaes,

§' L & lícitos ao tratamento nobre com os de
fua cafa 3 & os de fua amizade.Porque a

Ntre os fântos propofítos da fua honeÍTa,& difereta galantaria da pra-

_
nova vida , que Ignacio em- tica, jà naõ tinha aquella doçura , à qual

prendia, &difpunha com valente refolu- naõfóelle ihe tomava o goílo por dcn<-

çaõ
; o cuy da Jo,que mais o apertava,era tro, mas tambem os que o converfavaô o

o da fraqueza de homem , temendo4e goftavaõde fora. Jà os feus difeurfos,

mais de fi me imo, do que nenhum outro viilas, & paííaíempos honeíros, eraõ do
inimigo. Porque ainda que o demonio,& Ceo^gaflando muytas horas na confide-
o mundo tambem lhe davaõas fuás ba- raçaõdoluzimento das íuas Eífrellas. E
tariasjnaófe temia tanto deftes dous, ainda que naõ alienado do uío dosfenti-
como daquelle terceyrò , por fer o que dos , com tudo jà muyto diverfo do paf.
mais reforça as lançadas dos outros. AÊ fado, tanto na parfímonia da mefa,como
fim lidava Ignacio comíigo por eftes dias, no cerceyo do veíiido,limitaçaõ do fom-
depois de convertido : quando em hua no,& abítinenciadapratica,dando mais
hora das muytas, em que de noyte fe le-? tempo ao filencio , & retiro da fua carne-
vantava a tratar com Deos , & difeorrer ra, do que à converfaçaõ fora delia. A
íobre os rrieyos proporcionados aós feus fua meditação de mais horas,& mayores
deíejos,viocheyooapòíentode repeti» attenções , era fobre a cléyçaõ da vi»
na luz, que bem lhe parecia fer do Ceo ; da , que devia fazer , em tendo com
porque entrandolhe pelos olhos, lhe hia a faude defejada recuperadas as for-
recrear a alma. E naõ o enganou o feii ças f ainda entaô debilitadas

;
por en-

penfamento
;
porque logo felhefezpre- tendcr,conferindoelle a fua penitencia

fente cercada dos rayos daquelle celeíte futura com as fuás culpas paííadas,que a

vingança de todas naó havia de fer de
menos pezo , do que ellas-haviaõ fido.

Outros dias eraõ os feus cuydados a af-

feyçao , & amor das virtudes , fazendo
alvo de todas , fem difeorrer com exclui
fiva de algOas : tendo para fi,que para
eífa em preza lhe daria Deos graça , &
para a fua imitação o anirrariaõ os exem-
pios,que para ella o eítavaó perfuadindo.
E para nos confiar, que ainda tendo táô

oceu-

efplendor,a puriiTima Virgem , com o
Menino Deos nos braços :& que aflim a

ãmantiflima Mãy , como o amabiíiííimo

Filho, lhe punhaõ os olhos fingularmen-
te inclinados, a cujas viíias correfpon-
diaelíecomasfuastaõ lacrimofas , co-
mo agradecidas, fem fallarmais, qnecõ
as vezes do coração. E as mais repetidas
eraõ dafpetiçaõ da pureza da a!ma,& cor-

porque delejava haver por mterccífaõ da

,i;'i
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occupadas as applicações interiores , naõ tado ainda naqueííes, que nafcêrao gran
eftavaó as exteriores ociofas; formou des no mundo, ó defprezo dos que cha"
hum livro de quarto cóm trezentas fo- maõ bens da fortuna

; com tudo > bem (&
lhas,&efcreveo nellas o que tinha lido podiaõ lograr eítes tem aggravo davir-
mais fíngular das palavras

, & obras de rude,- porque nem o Pfincipedeyxa de
Chrifto, & de fua .Víáy farítifliíiWj & ou- viver como Catholico, fendo íoberano

;tros Santos : como fe íe quizeíTe obrigar nem a vida de Soldado repugna com a de
porefcnturaa fazer tudo o que a Divi- Chriítaó: &naô he omefmo abundar de
na graça lhe fizeííe poííivel.E com hua ad- riquezas,que logo fer avarento de bens*
vercencia ainda mais natural da fua de- Que naõ ignorava fobrar a razaõ a Igna-
voçao,jà naquelles dias muy to avultada; cio para mudar de Senhor a quem fervir>
porque efcrevia com letras de ouro os vendo-fe vencido no ferviço da Ma?ef-
pontos deduzidos da vida de Chrifto , tade humana -, ôi íabendo, que os do ?er.
com letras de cor azul os da puriilima viço da Divina, até de fí mefmo faõ ven-
May, & os dos Santos com aquellas co- cedores. Mas que nem todos entendem,
res, que lhe ferviíTem de diviza , & dif- a força defta defculpa ; & Vendoíe de-
tmçaõ de huns a outros, por a efpada , & armarfe de penitencia, o

2 6 Eftudada nefta forma a fúa Oc- mundo he mais prompto em dar o nome
culta reíoIuçaõ,& achando fe jà com dif. de medo ao retiro para o clauítro.Que os
poítos alentos para fazer algúa jornada

; conhecidos pelo illuftre do fangue , &
intentou a de Monferrate , dando por timbre da Nobreza , faltaõ ao preceyto
motivo a vifíca, que hia fazer ao Duque das fuás obrigações , íe elles lhe vohaõ
de Naxera , para lhe agradecer com ella as coitas, & naó fazem roito ao Ímpeto
as muytas , que na enfermidade tivera das defgtaças : & affentâr as armas para
luas. Nao foy porém baftante eftapru- nunca mais as tomar

, porque húa vez
dente diífimulaçaõ, para que naõ defeo- naõ triunfarão nâ Campanha j he desluf-
bníre nella feu irmaõ , que era o primey trar o Valor com os borrões dâ foberbâ.
ro entre os mais Martin Garcia de Lo. Que naõ cottafie Ignacio os fios às mUy*
yola,aiguns receyos de notável mudan* tas, & grandes efperanças dos gloriofos
ça na fua vida

;
porque a diveríídade dos brazões, que nelle fe viaõ jà principia*

coítumes, & ofembtance indicativo de dos para a Cafâ de Loyola , edipfandô
novas imaginações

, a prognofticavaõ. E em íi mefmo o luzimento , do qual nos
porque em ígnaçio fe efperava para toda feus primeyros annos jà lhe eomeçavaô
a caía de Loyola hum muyto avultado avir apontando os rayds. Eftíerdiear o
luftre;temendofeuirmaõ,queellemef- frutona flor, he ir contra a natureza,m

°A
° ef

J.
u
a
receíré *' aparados ambos de aflim como he prudência natural confer-

toda aaííiítenciadeArbitros,queospu. vat!o, depois de logrado. Que viffe.náõ
deitem ouvir ,o perfuadio ao contrario foífe ingrato ao applauío publico > Comdo que nelle fuppunha, fallandolhe nefta que todos lhe engrandeciaô a generoíida.
luoítancia. de do animo,& alento das fuás acções ,

. deyxandolhestomar,o gofto fó com o
§* !'• que dizia aboca, & privando-os de as

lograrem os olhos :& mais quando naõ
2 7 f~\

Ue entendia haver 'em Igna. poderiaõ livrar de invejadas de outros
j

V^| cio algúa interior deliberação & a jufta vingança da inveja, he quebrar*
decuydado; porque obfervava nas fuás lhe os olhos. Que naõ eftranhaííefallar-
acções, converfaçaõ ,& trato da fua pef« lhe como deíconfíado de o fazer deíiítir
foa hua taõdiverfa vida, quejà fe previa dosoceultos intentos , que nelle fuppu-
mudada. Que poíto naõ era para fer no- nha: porque também de os naó fiar d clle*

B fe
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F/aá í/o Tatriarcha Sá

fe pudera qucyxardo feu amor, fendo

de hum irmaõ para outro ,& mais de ir-

mãos caõ conformes. Que advertiíTe naõ

era menos perigofo batalhar pelas virtu •

des contra os vícios, do que pleytear

por armas pela parte da opinião contra

os fucceíTos contingentes da Campanha.

E feria Ignacio duas vezes vencido , fe

depois de o fer na milicia do valor, o fof-

fe também na do efpirito, vendo- fe en-

tão fer fraqueza o que poderia fer cafo.

Que he prudência neceuaria , & tem elta

vay arrifcado o acerto , variar de eítado

devida ,& naõ pezar primeyro ambos

Juntos :& fendo Ignacio taô favorecido

na vida, que jà tinha , pois íe via taô ef-

timado na Corte, taô amado dos melho-

res, & taõ bem olhado das Mageílades
;

na outra vida,que e(coiheíTe,poderia naõ

fer aííim, confiando de certo , naõ haver

eítado permanente no mundo. Que íe a

fua vocação era de Deos,Ss: a promptidaõ

ao feu chamado folie para confeguir mais

gloriofa coroa j muytos Santos cambem
chamados por Deos vemos nos nos feus

Altares, vivendo primeyro nos Palácios,

iem fe enterrarem vivos nos defertos. E
que finalmente confentindolhe jàna mu-
dança da vida, que fe entendia andar e!le

eftudando , ainda que naó fem a dor in-

fínuada em todas aquellas razões ; ao

menos lhe pedia , que naõ foífe fora de

fua caía
;
porque a deyxaria padecendo :i

privação deíeu melhor filho, confiando

a todos , que a eííimaçaõ, que fe unha

ao irmaõ, que tudo ifto lhe dizia,fó pre-

feria a Ignacio em fer de mais annos ,

mas naõ de taõ grandes prendas.

sS A efta eloquente exhorraçaõrcf»

pondeo lgnacio,fem efeandalizar o amor

de irmãos, nemdefprezaroíaneue das

veas
;
que efperava em Deos,naó faria ao»

çaõ algúa,que defdhTeífe da Caía em que

havia nafesdo. Naqualrepoífa , ainda q
na5 era a que fe podia cfperar fobre a

inudança da fua vida^como matéria prin-

cipal, que íeu irmaõ lhe ísgnificava ; bem
íevio,-iue naó qiúz', nem negar, nem
canícíar a verdade ,ípor naõ quvrer nem

nto Ignacio de Loyolaj

levemente manchar com as fctmbras da

mentira hua virtude taõ própria do tra*

camento nobre. E a promeíTa de confer-

Var o efplendor herdado na Caía de Lo-

yola , bem fe manifefta cumprida } pois

a tem elevado tanto, que até na Corte do

Ceo fe acha com eterno aflento;& nada

terra o irà moftrando a noíia Hiftoria

em multiplicados exemplos, aífim da fua

vida, como depois de fua morte. Sahio

finalmente de cafa,& taõ defpido da íua

lembrança, ôeprefença que nella havia

tido
;
que nem por carta em onze annos

continuados, fe communiecu comos
feus , como elle mefmo o eícreveo em
reporta a hua do Duque de Naxera , que

poderá fer teria notado em Ignacio efte

feu efquecimento.

§. III.

29 TH* Ez companhia a ignacio hum

|j dos feus irmáos,hofpedando*fe

diftante quatro legoas de-Loyoía em hu

Convento de Religiofos de S-Francifco:

& na fua Igreja confagrada a N- Senhora
de Arançazu,como primeyro porto,que

tomava Ignacio depois do perigo da fua

tormentoía enfermidade ; em acçaõ de

graças taó devidas à Mãy de Deos , pelo

haver livrado das ondas do mundo , to-

mou a pr«meyra difeiplina, dando prin-

cipio ao ufo deífe inftrumento da peni-

tencia, da qual naõ feriava fem urgente

caufa,atéo fim de fua vida. E continua-

do o íeu caminho, chegou a Unhate , on-

de deípedindo-fe de feu irmaõ , 6c dan-

dolhe por gratificação da fua companhia

o confelhoda devoção a Maria fantiíli»

ma
s
profeguio a mudança oceulta da fua

vida, & feu irmaõ voltou a fua cafa fem

entender, que aquella defpedida feria a

que depois tanto fe veyo a fentir com a

íuaaufencia nunca imaginada- PaíTou a

N avarrete, onde eftava o Duque de Na-
xera, ôc depois de fatisfeytos os cum-
primentos do parentefco,& amizade pe-

los dias que allife deteve ;
com alguns

dobrões havidos entaó de certos deve-

dores,



Livro
dores, pagou algúas dividas , mandan-
do, que dorcfto fe fizeíTe hum decence
ornato a híra Imagem de N. Senhora>que
vio menos offerrada : & defpedindo ao
fahir de Navarrete aos criados , que o
haviaó acompanhado

, também ignoran-
do de poderem feraquellas as fuás ulti-

mas viftas, partio para Monferrate.

50 Nefte caminho fe obrigou com
voto de perpetua Caftidade , por obfe-
quiodapuriflima Virgem, a quem era

devedor da lua interceflaõ : & pouco
depois de ligado com efta virtude ao íer-

viço da Rainha das Virgens , teve oc-
caíiaó para logo fe moíírar fiel vaíTallo

feu em certa difputa, que teve com hum
Mouro encontrado acafo no mefmo ca-

minho; o qual concedendo, que a Mãy
de Deos fora Virgem antes do parto,naõ
cria, que depois delle o fofle. As pn-
meyras razões , que deftas propoííções
do Mouro foraõ ouvidas por Ignacio ,

comodictadas pela ignorância, naõ lhe

foíTegàraõo animo para ouvir as fegun-
das debayxo da mefma defeulpa. Por-
que advertindo, que o Mouro naó como
ignorante, mas como arrojado fazia os
tiros contra a fé da pureza de Maria fan-

tiílima, jà lhe argumentava, & refpondia
com taó pezadas palavras , & carregado
femblante, que o Mouro o chegou a te-

mer, entendendo que melhor lhe citava
fairfe da fua prefença, do que exporfe a
algúa trabalhofa conclufaõ defta con-
troveríu:& aprefiando o andar da mu-
la odeyxou. E vendo Ignacio affim di-

vertida a difputa com o Mouro , Sc fem
vingança a fua protervia , entrou a dif-

putar comíigo mefmo outra duv&da,que
o meteo em novos difeurfos. Porque ,

dizia elle,eu ainda poíío alcançar efte

Mouro, naóobftante os adiantados paf»
fos que jà leva, & com lhe tirar a vida
cm dcfaggravo da puriflima Mãy de
Deos, fatisfaço à obrigação do que devo
à minha Senhora. Mas vejome armar có
punhal para ocaftigo daquella fua blaL
femia

, pertencendo efta vingança ao
Tribunal da Juíliça. E por outras ra-

Trimeyro. t j
zoes não menos juftifícadas ííntome ef*

timuladodezelo para a defenfa da hon-
radeMariafantiflima,&fé de íua pu«.

reza, as quaes jà fobrão para me defeul.

parem, & ainda louvarem efta acção os
que a chegarem a julgar. Com tudo,dey-
xo a Deos,&a fua Santiffima Mãy a de*
cifaõ defre ponto , como caufa fua : &
quero entender a fua refolução no que
eu vir fazer a efte bruto , em que vou
montado, quando chegar àquella para-
gê,que divide duas eítradas oppoítas*
pelas quaes o Mouro, & mais eu nos po-
deremos também feparar, ou tomar am-
bos pela mefma. Se eu me vir levar pela

mefma, mato o Mouro, entendendo, que
do Ceo lhe vem o caíligo , & eu para elle

fou oinftrumento efeolhido. E fe vir

que vou por hum,& o Mouro por outro,
tomoeíle cafo por myíleriofo, & fuf-

pendo a mão do caftigo merecido por
aquelle bárbaro , fuppondo que o deferi*

de a mifericordia de Deos* E logo lar-

gando por mão as rédeas , mas não dey-
xandoas attençóes da efpada

,
porque

ella ainda hia fubordinada , & fugeyta à
mefma mão, que a fabia apertar , fe foífc

neceíTario levallaj chegou ao termo don-
de íe íepartiáo os dous caminhos con-
trários : & vendo.fe a fi guiado por hum,
& áo Mouro por outro , fem o corte da
efpada deu por defatadoo nò da fua du
vida, & tornou a tomar as rédeas do
guia, profeguindo adiante até chegar a

húa povoação pouco diftante de Mon-
ferrate.

51 E aqui õnaodevilo conhecer os
moradores deite lugar , pois não fízerão

reparo no emprego , que nelle fez em na-

da correfpondente à fua peífoa , prepa«
randO'fe do neceflario para a jornada,

que intentava. Porque comprou para o
veítidohú gro(To,& afpero íaco, q mais
era cilicio,q cubertura do corpo;húa cor-
da para fe cingir por fora; hua cadea de
ferro para a cintura de dentroj para dif«

ciplinas outras cadeas miúdas do mef»
mo metal; para os pés húas alpargatas

de efparto; para encoíio hum borda j de
Bij pere»
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16 Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

innumeraveis peregrinos, a dar, & pedir

graças à Mifericordicíiílima Mãy de

Deosj quiz Ignacio íer hum deíles agra-

decidos , por fe contar no numero dos

patrocinados da poderofa Rainha dos

peregrino j Sc para o provimento de

agua,& fctisfaçaõ da Cede húa peque-

na cabacinha. E fazendo de todas ef-

tas alfayas hua trouxa accommodada,

para a poder levar no arçaõ da cella , co

íneçou lo*o a triunfar das vaidades do Anjos,& começar a mudança da fua vida

mundo , fazendo roíto aos defprezos, jà à mefma Senhora cõfagrada,bufcando

que lhe podiaõ fahir ao caminho , por fe principalmente hum Confeflòr douto,

ver taõdifcordes entre fio cavalleyro,& & eípintual, que ouvindo-o de confif-

a car2a. E por ventura , que entaõ fe lê- ftô i& attendendo aos intentos, que le-

braria elle ( & fena5,nòs o fazemos ago- vava, o encaminhaíTe para o leu fim.E en.

ra) do tempo paffado , em que elle paffea- treos muytos , que lhe poderiaõ fatiC

va as ruas daCortedeHeípanha,&Ci- fazeroíeudeíejo.elegeo hum deNaçaó

dade de Loyola, emparelhado com os de Francez, que havia fido Vigario,& viera

mayor Nobreza , & taõ Senhor como àquellafanta Cafaem peregrinação ,af-

elles das vaidades dos feus annos , &
daquelles tempos.

CAPITULO V.

íim como Ignacio então fe achava nella :

o qual attrahido da devoção de Maria

Santiífíma,&dafantidade daquella Re-

ligiofa Família , tinha deyxa^o a fua

dignidade, &profcííava a mefma vida

Monaítica. Efte foy o Varaõ Santo, que

Da fua entrada em Monferraíe, & do que por três dias de confíífaõ eferita, & cho

dli fez : & depois em Manreza , onde rada,ouvio a Ignacio , percebeo os feus

exercitava rigorofijfímas afperezas

dafua vida.

§. I.

HE Monferrate húa montanha

difhnte fece legoas de Bar-

cellona,áqualdaõ o nome hunsconci-

52

deíignios,& approvou a fua deliberação*

& do conceyto , que fez vendo o feu

alentado animo , aportado a deyxar hua

vida delicioía , & abraçar as afperezas

de outra , &ao feu entendimento indi-

cantede todo o acerto,& jà illuítrado

por fuperior graça
;
prognofticou nelle

hum eminente Exemplar de virtudes ,&
nuados picos , em tal forma divididos generofas emprezas.

huns dos outros pela natureza, que de 34, Nanoytedevinte & quatro de

longe parecem cerrados , ajudando a fa- Março de mil quinhentos vinte ôc dous,

zereftaperípectiva a eminente altura, jà depois de confeífado , fe defpojou do

em que fe daõ a ver. E no meyo dcíie todas as fuás roupas,até da intenorjdan-

do tudo a hum pobre , que encontrou,

cuberto fó com remendos defpedaça»

dos, & mal prezos-,& por troca de am-
bos, com eiles fe veftio. E recolhendo fe

a cafa , aecommodou com eíia gala do
modo que pode, a que havia comprado,
cingindo-fe pnmeyro com a cadea de

pio, em queelles celebrao os Divinos ferro immediatamente ao corpo ,&de-
()fficios,ôccantaõ a Oeos os quotidia» pois veíKndo-fe com o feu iaco, o ro.

nos louvores. deou pela cintura com a corda de efpar-

33 Epoc fermuy frequentada a Ro- «^calçou comhúa alpargata o pé leio

maria , que de diverfas partes , ainda das feridas paliadas , deyxando o outro

ir;uytodiíiances,tràZ alli a devoção de defcaIço,&com a cabeça defeuberta, a

caba.

avultado monte,naõ fem agrado da viíta

ainda na mefma afpereza das fuás que-

bradas, pela variedade de arvores,& flo-

res agreftes, que asdiviza,eítà funda-

do para os dignjííimos Filhos do grande

Patriarcha S. Bento , hum Moíkyro ,&
confagrado a Maria Santiffima o Tem-
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cabacinhaao lado, fcobordaõ na maõ,
veiou toda aquella noyte, para elle muy-
tojmyfieriofa. Porque em outra ,como
cila, também dos vinte & quatro para os
Vinte& cinco de Março, o Divino Ver-
bo no puridimo ventre de Maria Santif-
íima fe yeího de nofla nat ureza, & como
encobrindo-fe nella , ficou para fer ex-
emplar imitado por Ignacio encuberto
cambem com a abatida veítidura do mé-
digo no mefmo tempo, em que fe coníi.
derava filhado na adopção marerna da
Rainha dos Anjos. E por ter lido no li-

vrode Cavallanas, que os principiantes
daquella faculdade fedeívclavaõ por ai -

gúas horas de húa noyte armados com as

infigniasdafuaprofiíTaõ; quiz Ignacio
comasarmasdanotfavida,que havia de
profeífar , tomando daquella novatiflTe
dos Cavalleyros fó a forma , & naõ a vai-
dade,dar principio ao feu noviciado,por
toda aquella noyte velando as armas da
penitencia , & facrificando à Máy de
Deos as de Soldado. Porque veftido do
modo, que temos dito , a paíTou toda jà
de joelhos, jà de pé , &algúa vez encof-
tado a húa columna

, que ficava defronte
do Altar da mefma Senhora, a quem of-
fertava aquelle defvelo, juntamente com
ofacrificiodaefpada, & adaga penden-
tes também no lugar da mefma diítancia
do feu Altar, confiderando-fe aílím alif-

tadona Milícia de JESUS por incercef-
faõ de Maria .Santtflima fua VI áy. O que
no efpaçodaquellas horas diria Ignacio
àSantiífimaMãy,&aoamabiliííirno Fi-
lho- mais he para fe ponderar , que para
íeefcrever; & ainda as mefmas ponde-
rações dos homens naõ poderáó pene-
trar o fagrado dos affeclos daquella
noyte

; porque fó Deos, como Senhor
do coração , donde elles nafcião, & jà
então todos erão feus, os pôde compre-
hender,&fabepezar.

3f Eíta heróica acçaõ taô fingular-
mente honorifica na devotiflima Gafa
de Monferrate, a fez perpetua hum Pre-
lado daqueile Moíteyro , mandando le-

vantar hum Padraõ de pedra junto ao

Trimeyro* %f
pilar, que fervío de algum encofto a

Ignacio , quando velou as fuás armas t

na qual fez abrir húa infcnpçaò do teor
feguinte iBeatusIgnatius a Lojola^hlc
multaprece , fietuque Deo fe t l>'trgimque

defovit. Htc tanqnam &rmisfpiriiualibm
%

facco fe munienS) pernotiavit.Bine ad So-
cietatemjESUfundandam tranfnt anno
1522. Frater Laurentius Meto Abhas di*
cavitanno 1605.E naõ parou aqui a de-
voção rehgiofa daquelles mu\ tas vezes
louvados Monges, digniílima de eterna
memoria : porque depois na fua Igreja
nova levantarão , & confagràrâo a Santo
Ignacio húa Capella, adornada de qua-
dros de primorofa pintura , os quaes por
lembrança ainda hoje viva , moitião as
acções da fua confiíTaô ,da troca do feu
veíiido como do pobre , & do defvdo
das luas armas diante do Altar de Maria
Santiflima. E todas eftas devotiííimas, &
piasdemonftrações, faõ argumentos pú-
blicos da agradecida correfpondencia
de que faõ devedores aos filhos do Pa-
triarcha S.Bento,os doPatriurcha San-
to Ignacio.

§. H.

3<5 ^T A madrugada do mefmo dia,

X^J depois da noyte da fua ante-
cedente vigilia, fahio Ignacio de Mon-
ferrate para Manreza : & tendo jà cami-
nhado húa legoa, ouvindo > que o cha-
mavão com altas vozes, vio que com to-
da a preífa vinha para elle hum homem , o
qual em chegando à fua prefença lhe
perguntou no mefmo tom,& comomef-
mo calor, que trazia, fe era certo haver
elle dado o feu veftido a hum pobre.* por.
que efte ficava em termos de reonotri*
bunal da Juíhça , & arrifeado a grande
trabalho; por fecuydar, que lhe tinha
roubado os feus vertidos, dizendo, que
elle os tomara a quem em troca lhe havia
pedido o feu. E antes que Ignacio ref,

pondeffe a eíta pergunta , obrarão nelle

os feus effeytos as virtude-s d<* humilda-
de, & charidade. Porque húaocbrigavâ

fiiij adizêf
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Vida do Tatriârcha Santo Ignacio de Loyola,

a dizer a verdade, cuíiandolhe efta con- mais do tempo !he levava a Oraçaõ com
fiíJaõobom conceyto,que te faria da- fete horas entre dia,& noycede joelhos,

quella fuaacçaõ,querédo*aeUeoccu!tar: fem contarmos as que gaitava em ouvir

& a outra, por naô querer ignacio, que MiíTas, & aííiflir aos Ofícios Divinos

ofeu próximo padeceífe , dandolhe eile até horas de Completas. Confeííava-fe,

paraiíTo a caufanos veflidos,q lhe fez & commungava todos os Domingos,

tomar, o eftimulava a livraiio da fua aliviando a abííinencia de todaafemana

oppreíTaõ: & conciliados primeyroos af- com huas hervas polvorizadas com cin-

feclos de húa virtude com outra , con- za, & acompanhadas com algum paó ,

firmou a verdade, que o pobre dizia. A que pedia por címola, & com a agua que
outras perguntas mais , que lhe fez o baíiaíTe para compor aquelle alimento

mefmo inquirente , querendo faberqué tomado húa vezfoem cadadia,& ainda

era ignacio, donde vinha,para onde hia, paliando fem ef fe dous, & três, & às ve-

de porque motivo fedefpira a fi,paravef- zes quatro. E quando hia a fazer vifita à

tir aquelle mendigo ; tornou outra vez a Mãy de Deos na Ermida de N. Senhora

moftrar como as mefmas virtudes entre de Viliadordizjdiffanremeya legoa de
íi fe cinhaõ unido : porq depois de fazer Manreza, a qual romana repetia muytas

livre ao innocéte a fua charidade,a fua hu- vezes , levava cingida fobre a fua cadea

mildade o deyxava a elle Sato encuberto. de ferro hõa cinta do mefmo metal, teci-

37 Entrando jà em Manreza , buf- da com três ordens de efpadaeas, que
cou logo para primeyra morada o Hofpi- ainda hojeíe guarda com grande vene-

tal de Santa Luzia,para viver nelle como raçaõ em memoria de taò alentado peni»

hum dos outros pobres, que alli tinhaõ tente.

íeuagafalho, & os foccorrer com a íua ?8 E fendo ta5 rigo.rofo comfigo,

charidadeno que pudeíTe. A fua vida crefeia mais a admiração de todos ,coru
era a mefma q trazia começado de Mon» fiderada a fuacharidade para os outros,
ferrate, affim no apertado da cadea de efpecialmente pobres,& enfermos : elle

ferro interior , como no defprezo inte- lhes varria as cafas, fazia as camas, lava-

rior do vertido. E para que o ludibrio va os pés, cortava as unhas , alimpava os
próprio, que íempre hia acrefeentando, vafos immundos ,& levava nos braços,
foíTe mayorj trazia ocabeílodefgrenha- quando elles fe queriaõ levantar, ou
do, & defeompofto, para fatisfazer pela deytar, &o naõpodiaó fazer fcmfoc-
vaidade antiga, em que elle o metia, por corro de forças alheyas. Também lhes

fer muy to louro, & de appetecido agra- curava as chagas mais podres , & alivia.

do. Deyxou também crefcer a barba , & va nas fuás enfermidades , animandoos
mais as unhas das mãos,& pés ; trazia a paciência , conformidade com Deos,&
defeuberta a cabeça , & defemparada de fuavizandolhescom o doce das fuás pa-

rcparo,Sí decência: & nefta figura, ou lavras a amargura das fuás afflicções.No

eftatuaexterior,naõfedefcobriajà nelle, principio defta fua ofhciolacharidaderc-

nem hua fombradoque noJnnuncJo havia pugnava aos feus aclos o antojo da na»

fido Ignacio de Loyola. ÂíHm andava tureza , fentindo nella as dificuldades

íofrendo as inclemências de Veraó , & cppoílas às enfermidades afquerofas.

Inverno : a fua cama era a terra dura : Mas todas vencia animado da Divina
hum madeyro, ou pedra à cabeceyra: a graça, &arrezoando contra íi mefmo,
cubertura, ou a dos ardores do Sol, ou dizia:Eíic pobre he da mefma natureza,

a dos rigores do frio : o íomno naõ tinha & carne,que eu tenho : & demais he h úa
de defeanço mais que o nome; porque Imagem de Chrifto chagado por meus
quem aífim trazia atormentado o corpo, peccados , que também faô chagas mi.
naõ podia ter deícançaJo repoufo. O nhas,& ofeu puriffimo langue as lavou

todas.

\ r\
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todas ;fendo que mais afquerofas eraó ef
ras, do que faó as deite pobre. Pois, fen-

do clleirmaõ meu , moítrarey queonaó
ibufe nieafaílardelle , &o deyxar fem
es abraços do amor de irmaõ.E dizendo,
& chegando-fe acama de hummiferavel
enfermo,provocava com a própria boca,

don de haviaô fahido as razões que ocõ*
vencerão ,os abrazados âffeclos, que no
coração lhe tinha forjado a fua charida-

de, beyjandolhe as chagas , lambendolhe
a matéria , & goftando nella tanto mais
deliciofo conforto, quanto mayor era o
afco daquelle manjar de mortificação ,

pois naõhuafó vez,masmuytaSj5ccom
muyto vagar o goftava , ficando de fe-

melhante aclo de charidadc taõ vencedor
da natureza ,que para todos com efte

parecidos a reconhecia fugeyta , & faci-

litada. Quando em Manreza foy viítõa

primeyra vez hum mancebo de taõ va-
ronil difpoíiçaõ com 6 cabeflo defgre-

nhado,veftidode hum faco,&eíte cin-

gido com hQa corda, hum pé calçado,

&defca!ço outro, movia a defprezados
risos, continuados efearneos, vozeados
impropérios, fendo os da plebe miúda
de mayor numero de zombadores , cha-

mando-otodosfímplez, louco, Sc o do
faço. E as tempeítades deitas injurias, <k

afrontas,naõo acovardavaõ, & detinhaò
no Hofpital , onde vivia

;
porque delíe

fahia todos os dias a aproveytarfe das
marés delias borrafeas, fempre para elle

das mais defejadas bonanças : até que
vifta a fua paciência , & ferenidade de
roílo,entre taó porfiadas ondas de con-
tumeiias, fizeraõ eftas foíTegado termo,
& jà o nome geral de Santo era o que lhe
davaõ todos. Depois que fe recolhia ao
Hofpital, paíTadaseftas taó calamitofas
horas, ainda que para elle muy favorá-
veis, ajuntava ospobresj eníinandolhes
a Doutrina Chriftã, reconciliava a aigús
entre íi difeordes , repartia com todos
das efmolas, que havia pedido,refervan-
ào para fi a do paõ mais bayxo 2 duro, &
deípedaçado. B pondo.fe a comer junta-

mençccom díes , muytas vezes no mef-

rimejrõ, t#
mo prato do mais afquerofo , difpenfava

entaò com a abftinencia de carne , ou
peyxe , por naô perder os bocados da

mortifica çaõ,quando tomava os daqucl»

5e alimento nefta hora forçado.

§. III.

39 C* Ofrià mal o demónio efta. vicia

(3 de Ignacio , aífim defprezadora

das eftimações do mundo,ôt taõ gloriofa

por eftas fuás acções de heróica mortifi*

caçaõ : 8r temendo-fe delias o tentou cõ
importunos penfamentos , para o fazer

deíiíhir da empreza, que levava jà no leu

principio taõ fegura de chegar ao feu

termo. Efalíandolhefem fer viíio, mas
naó fem fer entendido , porque Ignacio

bemlheouvia as íuas vozes interiores-,

queria,que viífe ,
quanto eraõ inúteis o

fofrimerito daquelías íuas mortificações,

&à porfiada teymadeascontinuar.Naô
coníifte, íhedizia,oferviçodeDeos, jà

queefks íaó os intentos de Ignacio ,em
viver aiíim defprezâdo entre homens de
taõ bayxa fortuna } trazendo fempre

afrontado o rofto.com que nafcêra na

fua illuílre Cafã.Haverà quem naõ diga^

que o elevado preço da virtude defcahe

dos feus quilates , tratada pela vileza

dos que a naõ conhecem, quaes faõ os de
qualquer vida abatida ? Naõ pode cítara

vilipendiada peííòa fem o da virtude:

& efte aggravo faz a íi mefmo,quem com
defprczos aggrava, & violenta a mefma
fantidade a iofrerhum tratamento, que
tãto a eícurece. Soldados , & Cortezaõs

Santos , jà íe viraõ ,& ainda fe poderáõ

ver nefte mundo: & eftes tanto mais !au»

reados de veneração,& reípeyto , quan-

to nellcs a virtude anda veíiida de Fidal»

guta, St íevêa vida honefta em hábitos

militares. Eeftauniaónáo podem ,nem
fabem conhecer os ignorantes; mas an-

tes no feu conceyto anda a fantidade cha-

mada hipocrefia
;
& fendo ella para edifi-

car, na vil eftimação de muytos , o que
he de agrado nos olhos de Deos , na ce-

gueyra dos homens hc aborrecimento.
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20 /^/í/a í/o TPatriarcha Santo Ignacio de Loyola,
A falvaçâõ de Ignacio,' que he o alvo das enrão o merecimento, pois íc grangea à
fuás melhores pontarias ,naóeítà mais eufta dos cuydados da reíiírencia das
fegura, vivendo como hum eftropajo do virtudes contra os y icios. Quanto mais,
Hofpital , do que em aígúa Religião de- que Ignacio,ainda nas Cortes, & em fua
centemente tratado : de outra forte, to* caía, pódc viver recolhido ,& do mefmo
dos os das famílias regulares a trariaõ povoado fazer deíerto , como fizerão
arrifeada ;& para a íegurarem , efeolhe- muytos Príncipes Chrifiãos,fem avilta-
riaóelles antes outra vida, como a inten- remas foberanias. E fobre tudo , fe ellc
tada por Ignacio, o que vemos naõ fíze- quCr chorar os peccados da fua vida paf-
raô veftidos de taõ vil defprezo.Viven- íada ;as lagrimas,& a penitencia à vifia
do em algõa claufura das muy tas que ha dos meímos que o conhecerão peccador,
na Republica Chriftã , os exemplos de poderáõ fervir de fatisfação pelo efean-
Ignacio feriaõ de edificação , & provey. daío, que com elles terá dado: & melhor
to efpiritual aos que profeíTaõ cita vida íheeítà , que appareça arrependido, &
taõapprovadade muytos, paffandodel. emendado aonde o vião defencaminha»
Ia para a gloria todos os que a gozaõ : & do, & illicitamente divertido , para que
detudoifto eítà defamparada a triíre, facão outro tanto os que forão tão pec-
& prefente vida,que tem efeolhido Igna- cadores, como elle, ajuntando então ao
cio. E ainda nefla naõ eítà livre de rifeo 'bem da fua converfaõ , o da converfaõ
a fua falvaçâõ : porque a vaidade lhe po. dos outros ,& efte íerà o melhor fruto
dera viciar tanto eftes feus aclos virtuo- da fua vida. Elias , & outras femelhantes
fos,que venhaô a degenerar em fober- razões , movidas por aftucias oceultas
ba^& ao menos jà no juizo de muytos do commum tentador, não deyxàrãode
naõ livrará da cenfura de fingidos.Fugir caufar em Ignacio o primeyro effeyto
das honras, naõ he voltar o rofto às fuás da apprehenfaõ natural , que lhe repre.
offertas

: he naõ abrir as mãos, & rece- fentou a horrorofa vida,que tinha come.
bellas

: & ofeu dcfprezo mayor , naõ he çado. Mas advertindo no que poderia
fechar para ellas os olhos ,he depois de parecer abaIo,para mudar de rumo ; a re.
viitas ,deyxallas. Como também a po- poftaquedeu ao inimigo, que lhe fazia
breza, que he virtude, não anda avincu- eftes tiros , foy bufear logo entre todos
íada com o que he vileza : mais coníifte os pobres do Hofpital , aonde então ef-
em não fe amar a riqueza,do que em não tava, o que vio mais afquerofo , deípre-
lc poífuir. Continuando Ignacio a vida zado ,& roto:& abraçando- fe com dle
que tem começado , também continua- o não deyxou fem fe deíembaraçar das
raó, & ainda crefeeráõ mais eítespenfa- apprehenfões, que o havião tentado. Co-
mentos , que certamente o eftão molef- mo fe interiormente diífeíTe àquelle po-
tando,& atormentando, & fem frutos bre,queonãodeyxaria,femohvrar pri"
porque eftes mi feraveis, em cujacompa- meyro da tentação : afíim como Jacob
nhia vive, não pézão o valor dos bons não queria deyxar o Anjo , fem lhe ían-
exemplos. E ifto não fera, fe elle voltar a çar a benção, achando-fe em porfia o An.
viver na Corte, & com os feus , ou pa. jo com o homem , affim como Ignacio
rentes, ou amigos, que como de melhor comopobre.
entendimento, fabem olhar, & eftimar a
virtude, & por líTo faõ mais capazes de §. IV.
fe aproveytarem do que lhes diclão as
acções heróicas dos outros. Efe o viver 40 T> Efejava Ignacio algum mayor
affini he edificar entre os rifeos do defva. ±J retiro,para íe dar mais a Deos
necimcnto,porquc efte fazperderobem por meyo da Oraçaó ,que no Hofpital
propno

, & tal vez oalheyo;mayor he de Manreza não podia fer tão frequente,

nem

Lv



Livro Trhneyro. ti

nemtaõ defembaraçada de eftorvos, & ti nua o retiro da morada, fo1itaria,&ef.

divertimentos- E levado deite defejo, cura, regando com fueceflivas lagrimas

fahiohum dia fora do povoado de Man: aqueile leyto duro , & íuftentando fe

reza, a ver fe defcobria algum lugar ao deite pão quotidiano , em fatisfação de

commodado a eftes feus intentos, que feus peccados. Não faltarão devotos

logo lhe começarão a fer fatisfeytos; curiofos, que algúas vezes o forão ef<

porque em diíiancia de feifeentos pai- preytar,& virão, como a outro SJero-

ios notou ter formado a natureza húa ny mo, ferir com húa pedra os peytos, &:

covano valle, que chamão Valparaifo, fazendo os feus golpes o eco no cora-

por eftar regado pelas aguas de hum rio, ção , pela boca lhe fahião os fufpiros, en*

que lhe fica vizinho, & cercado de muy- viados ao Tribunal de Deos , a pedir

to arvoredo, encerra em íi muytas , & com elles o perdão das culpas. Daqui fa •

aprazíveis hortas. Eíia cova,que em for- hia algúas vezes, para ir a Manreza a vi-

ma de abobada fe divifa aberta nocora- fitara Ermida da Senhora de Villador.

ção de hum penhafeo vivo, he de todo diz, detendo-fe nella os dias em que a

tofca,aflim noslados,quefereprefenrão fua prefença o convidava com os feus

paredes, como na parte fuperior,que pa- regalos, & elle franqueava os affcclos da

rece aiTenta nellas em forma de telhado : fua devoção, praticando de caminho aos

& no pavimento fevem huns pequenos moradores da Villa, confolandoaosen-

altos, & bayxos , da mefma pedra , cuja fermos do Hofpital ,& fendo muyto
defigualdade he de importuna moleft ia proveytofa a huns ,& outros a fua ailif-

aocorpo,que dentro defta fepultura fe tencia, & íanta communicação.

accommoda,ouaífentado, oudeytado, 41 Andava por eíte tempo Ignacio

como o experimentou Ignacio. Para fe tão debilitado de forças , quanto o ha-

enterrar em vida efeolheo elle eíia furna, vião atenuado a fua rigorofa penitencia,

que de alto fó tem os palmos da eftatura & aufteridade , parecendo milagrofa a

de hum homem, de largo treze ,.ou qua - fua vida
,
por não ter jà acabado , fendo

torze pés, de fundo féis para fete : & as tão frequente o feu mao trato , & conti-

paredes collateraes fe vem arqueando,8c nuadas as dores, que fobre outras indif.

bayxandoaté fecharem com o nível do poíições lheatotmentavão o eítomago»

pavimento, para o qual he tão eftreyta a E fó vífto por quem o tinha conhecido,

boca , que lhe faz a entrada , & efta a

cercão tantos cfpinhos , que não fe pôde
intentar a fua ferventia , fem elles faze-

rem fangue. Tem aberto a natureza húa

pequena brecha na mefma penha,que fer.

viade janella,por onde Ignacio mandava
com asviílasdos olhos os afTeclos do
coração à Caía da Virgem Sanriffima de

Monferrate , que lhe ficava defronte ,

onde elle havia eílado, & fora favoreci- desfalecido em algúas horas,& ainda por

do hofpede. Efta gruta foy o paraifo alguns dias inteyros, parecendo jà que a

de Ignacio na terra ,no qual vivia tão natureza quaíi cedia ao pezo de tantas

fatisfeyto de confolações do efpirito ,
mortificaçõesjuntas, & tão mtenfas an-

como de incommodidades do corpo ,
guftias.

que elle com a penitencia ainda fazia 4.2 Em húa deitas occaílões muyto

mais afperas, fendo as horas da fua con. opportuna para o demónio o tentar,não

templaçáodedia,&noyte,ajudandolhc fe defcuydou elle de o fazer fegunda

muy to para efte defvelo,& devoção con . vez, aflimcomo o havia feyto no Hof.
pitai

poderia crer o que delle dizemos,& en.

tender como a mão de Deos ,por efpe-

cial proyidencia, era a que ocenfervava

vivo. Porque do rofto desfigurado , da

cor apagada, dos olhos encovados, da

boca amortecida, dos oíTos difpoítos a

fe poderem contar , & dos fucceflsvos

defmayos, que parecião os dos últimos

alentos ; muytos o julgavão de todo
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pitai a primeyra, ainda que então fó por
vozes interiores, & agora com asmani-
feftas articuladas por peíToa humana alli

reprefentada na figura, a qual affeclando

nobreza, piedade,& reípcyto,lhefalíou

compadecido no mefmo tempo de ódio*
(o, & diffe: Tendes jà viíio, fervorofo
Ignacio, & noviço indifcreto da peniten-
cia,© eftado em que elJa vos tem poílo,

& reduzido a perder a vida
, o que não

podeis fazer, porque fó Decs,& não vos
heofenhordella?Nãovos hey de con«
denarovalor com que andais armado
contra vos , fazendo»vos ainda mayor
guerra do que aquella

, que vos mefmo,
fendo valerofo Soldado,fizeítes aos voí-
fos competidores : porque a gloria das
batalhas do efpirito contra o corpo, faõ
maisiíluftres que asdaopinião,&hon.
ras humanas. Porém o exercício das ar-
mas da penitencia pede aquella modera-
ção, que fazendo no mefmo tempo ad^
quirir graça , não corta os dias da vida,
como vòsjà os tendes cortados. Certa-
mente errais, querendo confeguir o per-
dão das voíTas culpas pelas voíTas peni-
tencias, baftando para vos veres perdoa-
do de todas, hum adio verdadeyro de
arrependiméto delias,& hum firme pro»
pofítodenáo as tornares a repetir. Do
modo que vòs intentais impetrar o per.
dão de todas ofFerecendo por fua íatil-

façãoas voíTas obras penaes, quereis ha-
ver por compra a voíTa abfolvição,dando
a Deos por tanto de perdão, outro tanto
de penitencia. E ifío tem duasimpru.
dencias dignas de jgraviffimas repre-
henções; porque nem vòs podeis com
todaeífa voíTa penitencia fatisfazer pe-
las offenfas, que tendes feyto à Divina
Bondade ;& aggravais com eíies vofíos
intentos a Divina Mifericordia.Com tu-
do, ainda eftais em tempo de emendares
eífas indifcricóes, & tomares o confeito,
que vos dou, pois fa!!o como expenmê-
tado,que tambcm havendo fido pecca-
dor,quiz depois' fer penitente com tan-
tas, & tão imprudentes refoluções, co-
mo as vcíTís. Mas vendo,que a natureza

nto Ignâáo de Loyola,
humana não pôde fofrer tanto , quanto
pede o efpirito de hum verdadeyro ar-
rependido

; amayney da fúria , tem-
perey os fervores, & depois ícm faltar à
penitencia prudentemente regulada, fa.

tisfiz com a que podia pelos peccados
paliados, valendome fempre dos mereci-
mentos do mifericordioío Redemptor
de nos todos. Iíío mefmo podeis vòs fa-
zer, & perfuadido deitas razões,& def-
te exemplo, voltay a voíTa cafa,não fa«
Cais tão curta a voíTa vida, matandovos
por voíTas mãos,& quantos maisannos
viveres, tanto mais tempo tereis de fer-
vir a Deos , & exercitar as voíTas boas
obras. Ignacjo,que bem conheceo o con-
felheyro

, defprezandolhe o confelho,
que ainda o demónio hia eíkndendo
mais,odeyxoucomo feu arrezoado na
boca

; & fem o mandar ir, o deyxou ficar.
E correndo à prefença da Senhora de
Villadordiz, dentro da fua Ermida re»
novouos propoíitosda fua penitencia,
ficando alli alguns dias fem comer bocal
do, mas muyto favorecido da Mãy de
Deos.

CAPITULO VI.

Padece Santo Ignacio ainda eftando em
Mmreza muytas tentações

,

apertados efcrupulos.

§. I.

&

43 Rava foy a porfia do demónio
em perfeguir a Ignacio , fem

defikhrdasaftuciascomquelhepudeífe
armar os laços nas íuas multiplicadas
tentações, permittindco affim Deos,
para eile ficar iníiruido,& exercitado nas
batalhas do commum inimigo , & poder
depois animar, & encaminhar aos com-
batentes do efpirito no ufo das fuás ar-
mas; & para que em algum tempo, por
eíiejàter viOc em íi ,como a paciência
das tentações he premiada

•, pudeíTe com
a efperança do mefmo premio fegurar

aos
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aos que viíTe liáandoneftes conlhcloso os combatidos fe dcícuydaõ do feure-

mcfmo fofíego , que elle também havia bate. Porém com o feu fez Ignacio tal re-

gozado. Em hum dos dias das fuás vi fiftencia à fubtileza da occuíta foberba,

iicasa N.ScnhoradeVilladordizlhedeu que a naõ pode o feu author levar ao

hum dos feus coítumados defmayos, fim : & mais era ella de parabéns,que da-

que lhe durou muyto tempo, parecendo va a ignacio por morrer com taõ geral

fer jà de morte , porque os pulfos , & a opinião de Santo , que jà o acclamavaõ

falta da refpiraçaõ erão indicantes def merecedor da gloria pela fua penitencia

te CKceflTo, do qual fahio tão debilitado, fuperior a todos os Eremitas do deferto,

& desfalecido, que fe virão obrigadas havendo elle antes vivido entre as deli»

algúas honeítas , & pias matronas ao cias,& regalos da fua cafa. E para lhe

confortarem com algum alimento , em augmétarmaisa efficacia datêtaçaõ,lhe

quanto o não faziáo levar ao Hofpital, fez prefente húa viva imaginação do leu

para nelle fer aífiftido , como hum dos faço, cadeas, cilícios , orações , & das

outros enfermos.Nãoeíperdiçou ode» mais fuás obras meritórias, com o fim

rnonioeítaoccafíão,porquelhe diífe in- deofazerdeícuydar de todas as pecca*

teriormente,que era impofíivel fofrer eí- minofas da fua vida
j & afiim defvaneci»

le em ferenta annos , que poderia ainda do a acabaffe, perdendo todo o bem, que

viver húa vida , que em cada hum dos nelias havia grangeado. Eítes penfamen»

feus dias, aííim o punha à morte :ígna- tos affligiaõ muyto mais que aenfermi-

cio,queconheceo o Profeta 3 & mais a

profecia da íua tão larga vida , com al-

guns argumentos , que também no feu

interior , aonde batia a tentação,propoz

ao tentador ,o fez callar. Porque lhe diO

dade,ôc a mefma morte ao humilde igna-

cio, tanto pot importunos, pois naõ cef.

favaôdeocômetter,comoporpezados,
porque o induziaõ a perderfe, vendo-íe

obrigado a pòr os olhos nos feus mayo-

fc, perguntando : E quem es tu
, para me res peccados,como deípertadores da fua

fegurares tatá vidalNao he Deos o Senhor errada vida , & dizia faliando comíigo :

q asfuflenta iodas ? E fe a minha for tao Eu miferave l peccador,depois de ter offen-

dilatada , que chegue afetenta annos de dido tao gravemente , & por tantos annos

penitencia , qrie comparação tem e/ia medi- aomeu 'Deost& meu Redeptor3por hita t ao

dadepenastemporaes, com as eternas-. & Imitada penitencia hey de prefumir tanto

mais qttadofe interejfa em hila vida,ainda do feu valor, que jà me julgo , não fó pe r*

q fejadecem annos o feu trabalho, agloria doado , mas também Santo ? Com tao ef-

da outra, cuja d riraçaí) nítea ha de ter fim? treytafatisfaçao de dor,& arrependimen»

44 Defvanecida afiim eíla tentação, to de meus peccados , fe enche a medida

pouco depois fobreveyo outra ainda

mais apertada : porque vendo fe ,quc a

fua enfermidade hia em apreífado aug«

mento , compadecidos de Ignacio os

R eligiofos de S. Domingos , que o ama-
vaõ,ôc jà eftimavaò como Santo , o reco

eterna das penas, que eu tenho[merecido?

Eunao defefpero da infinita mijeruordia

de Deos, por entender, q me nao ha de per-

doar as offenfas s
com que tenho aggravado

a fua immenfabondade '. mas nao bajia efta

minha confiança, pata me ver livre de todo

lhèraó ao feu Convento, onde foy affif- omeutemor-,por'que também me reconheço

tido da fua officiofacharidade ,em tudo digno de fe vingar de mim a Divina Júf»
o que podia fer feu remédio , & alivio, tiça. Aííim defviou Ignacio as lançadas

daquella tentação , rebatendo-as com o
efeudo da íua humildade : & em poden-

do failar,pedio aos que via prefentes ,

que feacafoo viíTem em algú outro té-

horas levaó o emprego jmais feguro j fe po tão defacardado,como na precedéte

hora,

!recahio tantas vezes ,quejà parece

o hiao chegando aos termos de moribun-

do ,nos quaes o combateo o demónio
com as lanças da vaidade , que naquellas
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hora ,lhehrada{Temaos ouvidos ,& lhe vavacom eílas tentações, hua tentação
diíTeffeín, vendo-o afíim agonizantes mais, que foy a dos efcrupulos, & lhe
Ivíiferavel peci&dor , lembra te dos teus

g raves fecoados : nao cuydes, que depois de
teres com eíles provocado a Divina vin-

gança, tedarà Deos o Ceo s merecendo tu o

inferne.

4f Também Oeos (Juiz examinai a

Ignacio, ainda que naó duvidofo da ia

durou maib tempo,queas paffadas

46 índaque depois de confeíTa-

.... do Ignacio em Monferrate, 6
cou na confeiencia foííegado, por lhe pa-

tisfaçaodo feu exame, mas para fer de recer,queafuaconfnTaô fora a que de-
grande gloria fua.ôc também de Ignacio, fejava fazer : & deíde effe tempo palía-
a prova que entaõ fazia da fua virtude, do,atéchegaraeíleprefente, a experié-
Porque quando elle eíiava na mais foííe* cia dos favores , que havia recebido de
gadapazdofeuefpirito,gozandoaqueU Deos, moítrava que naõ tinha contra íi
las dehcias,que lhe communicava a libe- a Divina ]uíliça, por eltar Iatisfeyta cõ
rahílima maò de Deos, começou aexpe- o feu arrependimento , & emenda de
rimencar hua natural eltení idade das ce. todos os feus peccados ; com tudo,qui z
leites aífluencias , achando-fe como en- Deos apurar mais a eíle feu fervo com o
tre as fombras da noyte, fem luz para fa- tormento das duvidas da fua mefma con*
ber o que fana , & em húa folidaó > fem fiíTaõ

, por naó citar certo da fua intey-
ter aquém recorreífe naquelle interior reza,& mais condiçóes,que a fazem per-'
defamparo, apertada fecura, ôccareília feyta ; fem eílas coníideraçôes deyxa-
de confolaçoes. Aííim eítava em quanto rem de o affligir , inquietar , entriílecer
lhe naõ amanhecia outra vez o Sol dos por muytos dias, fendo a fua mayor def-
dias antecedentes, & fentia reílituida a confo!açaó,a falta de todo o alivio , aue
panada doçura, fatisfazendo entaõ a fe- lhe pudera fuavizar taó continuada pe-
de, que delia tinha , por fe lhe abrirem na. Porque nem a lembrança da fua peni-
de novo as fontes daquella agua

, de que tencia , nem o recurfo à fua oraçaõ /nem
le alimenta a alma. Porem naó lhe dura- a invocação da Divina Mifericordia ,va muytoeíla fuave refurreyçaõ do ef- nema interceíTaó da Máy dos peccado-
pinto

j
porque logo depois de taõ claro res, nem as razões, que lhe propunhaõ

dia, voltava a mclma efeundaõ da noyte Varões doutos por elle confuludos , o
paliada, gelava-íe o no dos deleytesex- podiaó tirardo profundo das melanco.
penmentados, fechavaô-fe asportasdo lias, cm que andava fumergido. Deos
Ceo,fem haver nellc quem lhe ouviíTe mu, dizia muytas vezes com as intimas
os brados do íeuafflido coração. E co- vozes do coração, & as fentidas da bo-monao experimentado em lhe anoyte« ca, que regavaõ no mefmo tempo as cor-
cerem affim os dias, & em padecer taó rentes lagrimas dos olhos

; cempádetey*
urgentes íecuras, fallavacomoCeo,co- vos de mim: & para merecer eíb mmmo quem fentia, que dela lhe vinhaõef- payxaõ, invocava o amor de Maria San-
tas alternativas depezar.&gozoo §& riffima, querendo que mcdiaíTe por eíle,
vida beejta.jue temos começado (feper- & alcançaífcde feu bendito Filhood^fa-
guntava a íi mefmo) jà de paz , jà de fogo deíla tribulação. Tomando o con-
guerra.ja de Primavera >jà de hver- felho dehum Varaódouto,& cfpiricual,
no ;Ja navegando

,
ja dando em Ceco -jà de fez outra confiífaô , eferevendo tudo obonanças^ de tempejUdts ; jk fortde* que podia fer cfpinho da confeiencia:

eido, ja tentado- A eílas perguntas lhe mas depois de feyta,ficou do mefmo mo.
yeyo em repoita do Ceo, que era porei, do atribulado, porque ainda oefiimu-
ie o perguntado, 6c também o que o pro. lavaõ os mefmos efpinhos. O umeo re.

mediou
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m cdio, que experimentava, era na fagra • tor, fe vos fó me podeis dar a mdó

t & tirar
da Communhaõ, vindolhe o alivio de de(iimardos meus peccados

> que ainda ho-
fejado da maõ do mefmo Senhor > que fe me eftà affogando com a certeza de os ter
ellecuydavaeftaria ainda offendido das feyto,masna'o de os ter inteyràmente con.
fuás culpas mal confeífadas. Porém fejfiio ;

porque me nao valeis > Porque mê
ir.uy tas vezes ao tempo de chegar à Di- defamparais ? 'Porque me deyxais eftar ço*
vina Mefa, oatropeilàraô de tal íorteos cobrado de ondas tao pefadas , que ha tan.
mefmos efcrupuios, que fc via obrigado losdiasmelevaodebayxo ? Veja\ eu jà paf.
a retirarfe

; & naó commungando recu - fada efla tormenta,& na bonança
, que ef.

fava aquelleíeu alivio, por naó offerder pêro, entenda que jà me olhais com clemen-
comalgumfacnlegioao mcfmo Senhor, nfimos olhos. Nejta tao grande falta de
que lho dava. E entaõ eraó os feus íufpi- dgiia luz t que me mofire o caminho poron-
ros mais fentidos , &as fuás lagrimas de eupojfairfem tropeçar, mandayme m
mais foi tas, mutilando tanto as poucas menos algum animale) o dos qnegttiao osce-
palavras por força da dor, que as deíata. gos do corpo, que eu, porjer elle guta da ah
va, que fófe lhe ouvia dizei: Ay trifte ma mandado por vos, lhe obedecerey co-
te mim/ Ay miferavel de mim / E algua mo a mm M^flre. Em outra hora deílas
vez: Antes a morte, que tal vida. Gomo tãopez3dasborrafcas,lhe apertou tan>
a tormenta era grande ,& as ondas dos to o demónio os cordéis da tentação , q
efcrupuios hiaô

, & voltavão
; não era o hia difpondo a hua defeípsração : & ef-

também inferior o cuydado dos reme- tando em huacella do Convento ,0 per*
Gios,paràasdcfviar.Outrolheoccorria, fuadto interiormente ao precipício da
pedindo ao feu ConfetTor, que o mandaf- junella âbayxo , para com o fim da vida
te callar, & que nunca mais fe confeífaíTe deyxar de padecer aquelle tormento. E
de peccados da vida paffada

; mas por dando Ignaciorepofta também interior
fer eíte receytado por elle , & naõ pelo ao demónio, Sc rebàtendolhe neíla a abo-
ConfeíTor

,vinha a fazer novoefcrupu- minavel tentação, voltou a continuar
lodo mefmo remedio>queife lhe oífere- a fua exclamação ,& a dizer : Que he
cia, para o não fazer :& aífim o callou,& ifto , Senhor , que padece] efte voífo fer-
íe deyxou ir padecendo o feu tormento, vo , fendo vos feu Deos

, fua fortaleza,
íem paíTar de imaginado eíte antídoto fua efperança >&o feu tudo ? Qtiereijme
do feu mal lançar fora da vofa graça

, & de vofa
47^ Us Keligiolos de b. Domingos, 4mz*de,confentind9 sqw e demoniointen>

que ja hua vez havião tirado a ígnacio Hapartarme de vofa prefença ? Nao per*
do Hoípitaljôc recolhido ao feu Con- mittais

t que efte inimigo ainda me Mj*
vento, compadecidos da fua grande en- com as fuás armas : bem fabeis , que nao te •

fermidade corporal : agora não menos nho quem me defenda delias,/enao a voífa
fentidos da que elle padecia no efpirito poderofa moo, que he o meu amparo , a mi*
por apertos dos feus efcrupuios , o fize* nha protecção* , & o mm efcudo. Vendo
raovir fegundavcz para a mefma caía, pois ígnacio na experiência , & fofri-
chamado pela fua charidade , & efperan. mento delia lida de" tão inccíTantes cl.do de Deos acommiferaçãodeque efte crupu!os,que não tinha alivio al^um*
leu lervo tanto neceíTitava. E comoa fua intentou hunmeyo , cuydando qSe fe-
atfiicçao hia em augmento,& paiTava os ria de toda a efficacia , & elle mais pare.
dias íem haver diminuição

s em hum cia ceder ao tentador
3que rebatera ten-

delles le fentio rao anguitiado
, que le. ração. Tinha iiddjqUi hum Santo fe re.

vantando
, & repetindo alguns brados, folvêra a não corhér,até não alcançar deo ouvirão foliar com Deos , & dizer : Deos o que lhe pedia: & tomando dcftaMeu Deos.men Senhor y&meu Redemp. lição exemplo para elle tãbcm confegiir

Q de
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de Dees o defpachd das fuás afilhas

fuppliv-as \
começou em hum Sabbado,&

levou atè o outro eíle rigorofiffimo je*

jun^íem tomar alimento a]gum,nem ain-

da-dc pão,"& agua. E o que mais admi-

rou a todos, foy a continuação por eites

dias das fuás fete horas de Oração de joe-

lhos,& das aíperas , & coiíumadas dif-

ciphnas , fem franquear no alento , fendo

que jà então era muyto debilitado por

cauía da fua demafiada aufteridade. Dan-

do porém conta , como coftumava fazer,

ao íeu Gonfeffor , deita força , que pia.

mente fazia ao Ceo,defiítio da empre-

ga, porque o Confeííorihe ordenou,que

eomeíre,& elle lhe obedeceo. E naquelle

dia, que era o Domingo depois de p^G»

fadâaíemana do feucruel jejum , quiz

Deos Gompadecerfe do feu affiiclo fer-

vo, porque logo fe Vio livre das tormen-

tofas ondas com que lutava, gozando a

defejadabjrtança. Eíia teve tambeni no

feguinte dia , dando a Deos infinitas

graças por tão benévola mercê, & divi-

no favor , recebendo no mefmo tempo o
parabém, que lhe daváo todos de o ve-

rem relhtuidoà fua antiga paz, Maspa*
ra que Ignacio foubeíTe, & advertuTe ,

que os benefícios da maõde Deosnaófe
confcguião violentando a Divina von-

tade: a pauza dos feus eferupubs não

paflou a terceyro dia
;
porque voltarão a

fazerlheamefma guerra, que antes lhe

havião fey to, & elle a padecer o mefmo
rnal,dequejàcriaeítava livre. He ver-

dade, que também parou logo a tormen-

ta, que parecia começava de novo : & fi.

cou Ignacio logrando o foííegodefejado

do feú coração na total paz da fua con-

feiencia; & com virtude para depois pa-

cificar atedos os combatidos nas cam-

panhas des efcrcpulos > como fazia a

muytos.

«©Sê©*

.gnacw de <oyola,

CAPÍTULO Vil.

Como Santo Ignacio fahio de Manreza a

tratar dafua viagempara Jerufalem.

§• I.

Ouço mais de dez mezes efte«

ve Santo Ignacio em Manreza,
onde mereceo a Deos os muytos a &
muyto íingulares favores

, que referva-

mos para feu lugar,&erão premio da ex-
traordinária penúencia,que alli fez : co-

mo também guardamos para outro as

noticias do íeu livro de Exercícios Ef-

pirituaes, que então efereveo. E agora
o iremos vendo íolicito em apreílar a
fua viagem para Jerufa!em,que elle jà ha«
Via determinado logo no principio da
fua converíaõ- Ê fendo jà certo eíte feu

intento, íoy tão fentida em Manreza a

refotução da fua aufencia, quanto era o
amor, devoção , & conceyto, que todo
aquelle povo tinha do feu hoípede de
tanto tempo : &não menor a pena , que
a todos magoava a confíderação do riíco

de mais o não verem , & ficarem para

fempre defamparados. Tudo iílo repe.

tiaõ muytas vezes, quando lhe propu-
nha© os perigos em que entrava por ca-

minhos taõ trabilhofos, aos quaes de-
pois de andados , íe havião de feguir os
defprezos dos Mahometanos

,
pois o

nãoconhecião , nem lhe viviao obriga-

dos. Não erão porém ballantes todos
eftes motivos de tão geral fentimento,

para Ignacio deíiítir da fua determina,

çáo, como mais urgente que todo outro
refpeyto humano, pois Deos era o que o
chamava para mais gloria fua , & tam-
bém de Ignacio. Muytos dos feus afrey-

coados o quizerão acompanhar nefta

fua peregrinação , pedindolhe , que ao
menos admittifle a hum para a communi-
caçaõ das povoações efíranhas, cem os
quaes elle não podia tratar, por não faber

as línguas Italiana, nem a Latina. Como
le a luz do Lfpinto Santo, que o guiava*

lhe



Livro
rP

lhe houvefíe de faltar com a língua; que
todos entendem , quando ígnacio qui-

zeffe fallar de Deos aos homens , como
coltumava, por ler eíte o feu principal

trato com elles. B porque nfio havia re-

cebido as efmolas, que lhe oíferecião pa-

raviatico,poisoefperavatermuytocer-
to na confiança que tinha em Deos 5 ref>

pondeo à ofierta do guia para o caminho,
que ainda que elle foííe filho , ou irmão
doDuquedeCardona,o não admittiria.
Porque nas três virtudes,Fé, Elperança;

& Charidade; que levava comíigo , tinha
três companheyras , para haver delias
tudo O que foíTe neceíFano ahumpere.
grino do mundo : a Fé com que cria,

que lhe não havia de faltar a protecção
de Deos : a Efperança > que era o melhor
feguro da Divina Providencia :& a Chá.
ridade, que pelo unir com Deos o fazia
não temer a todos os homens ,que nos
íeus caminhos lhe foíTem oppoftos. E
que fe levalTe o cornpanheyro oífereci-

do, de neceffidade lhe havia de ter af-

feyção>porellelhe adrniniftrar nos ca»
minhos as porções do alimento da co-
mida,& da bebida,& também levar nos
braços, quando por caio o vide cahido:
fequeentaj odeyxarião as três virtu*
des companheyras , vendoo elias de-

pendente dequalqueroutro,que lhe d*

zeffe companhia. Ê porque não ficaíTem

queyxofos de ígnacio lhes não aceytar
algum de tantos offereci mentos , parafi-

nai de quanto lhe deviao, & do muyto
que o amavão, confentio jpor lho pedi*
rem, em fe defpir do feu faço , & veitir

dehabitoClerical,fem faufto algum no
corte

j porque foy de coartádo compri-
mento, & náo de panno cuíiofo, mas
ordinario,& groífo. Deita forte veftido
fahiode Manreza, deyxando muy lãcri»

mofas íaudades , <k continuada mate*
ria defentimento para a converfaçâo pu-
blica, & particular

; porque naô havia
caía, onde o pranto fizeííe termo , nem
as pias faudades limite. Sahio acompa-
nhado de muytos priíioneyros da fua
virtude^ôc fanta affeyçaõ, que em todo o

rtmeyro.
. %j

caminho, até odeyxàrem de vifta,&jà
naõ poderem íeguir , naó ceííavaô de
chorar, nem de lhe rogar ,que os naó
ddamparaííe, voltando cedo à fua pre-

fençâ.

4.9 Naõ deyxou ígnacio â Cidade de
Manreza, femprimeyro fe haver defpe-
dido de N- Senhora de Monferrate : &
logo deu principio às fuás peregrina-
ções por Barcelona ; fendo a primeyra
vez, que elteve nefta Cidade, porque
ainda o havemos de ver nella em outra
occafsaõ , fazendo cm ambas as maravi-
lhofas acções , que irà moíirando eíla

Hiífcriâ da fua vida. O feu veftido era
ocommum de peregrinos

; & o particu-
lar era o que elleaccommodava ao mor-
tificado corpo por impuífo do feu efpi.

rito. Entrou na Cidade defca!ço,cingido

comacadeade ferro^or entender
^ que

Ihenàó fatisfariáaobrigâçaô,que tinha>
de padecer o msrcyrio tío cilicioiccbrin-

doeílehabitointerior de penitencia, o
exterior de panno groífeyro , com que
fahiode Manreza. E fobre o peyto lhe
cahia pendente húa Imagem de Chriíto
de dous para três palmos de comprimen •

to > em forma de crucificado r mas fem
Cruz, que hojefe guarda em Barcelona
noÇolIegio da Companhia de JESUSi
onde he venerada pelo que he,& de quem
foy, & também pelos milagres , que tem
fcbrado nos enfermos , que a pedem co-
mo prezada relíquia de Santo ígnacio.
Neíta Cidade le de teve vinte dias , feny
feriar no exercicio da fua charidade com
os prezos.dos cárceres, com os enfer-
mos dosHoípitaeSj&com os mais mo.
radores,queotratavaõ, exhortando a
todos a viver como Chriftãosj amando,
& temendo a Deos.Suftentava fe das ef-

molas, que pedia ,& repartindo as com
es pobres* para fi tomava a limitada par-
te de paó , que lhe parecia neceíTaria % á
qual com outra de agua > era o íeu ali- ...

mento de cada dia. Mas fe em algúã oc«
caíiaõ a efmola era de carne,naõ deyxaVâ
de comer j ainda depois do propefko„
que tinha feyco,de k abfter deáe manti

;

>, Cíj ihentj
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Patriãrcka Santo Ignacie de Loyola,

mento por toda a fua vida
; porque Deos m jempre experimentado naterraiO Con

lhe deu a entender, & o íeu Confeííor feííbr porém , ouvida a íua propoíra,re*
lhe fez crer, que eftaera a Divina ven- íolveo,quetrataíÍ£da prevenção do bif-

tade, por imitação da vida commua dos couro neceffario : porque com ella nem
fagrados Apoftolos, & confelho Euan- defeahia da lua confiança em Deos, nem
gelico

|
como quem jà defde então ficava aggravava a profilfaõ da íua pobreza. E

advertido para praticar a mefma vida deliberado jà com cite confelho a fazer
Apoftolica aosqueofeguíflem , tudo a a compra defte mantimento , naó quiz
fim da faivaçaó das almas, que tal vezfe aceytar de híía devota Matrona, que o
acovardaõ havendo de íer à cuíla de rj- conhecia, o neceífario para a fazer: por*

que agradecendo,mas naõaceytandocf*
ta fua hberalidade,íe determinou a men-
digar por efmolss a importância eenve-
niénte para aquclla compra , como feá
pelas portas dos moradores da Cidade.

fi No tempo, em quê andava pe*

gorofas auíieridades do corpo

§. II.

Ara fazer a fua viagem de ]eru«

falem, que logo intentou co1

.

mççar , embarcando fe em jhúm navio , dindo eiras efmolas, a pedio a híía grave
que navegava para Itália , o íeu Patraó lenhora

; qucem vendo a Ignacio,enteh*
lhe diffe, que o levaria por clmola , fem deo fer elle de muy rd diveríb habito } âú
lhe pedir o cafto da fua paflagem

;
porém que o de pobre , que trazia vcftido 5 &

com a condição de elle bufear o bifcon» que devia de ufar deíic,para algua induf-
to, que para fi fofie neceíTario. Desejava tria de enganos j como fâzião muytos. E
ígnacio viver de efmolas no mar, aflim applicando mais advertida a vsfía no que
como delias vivia cm terra

5
por ifíò lhe parecia pobre fingido, de repente fe

fentia muyto, que agora houveffe de de- lhe reprefentou ã<5 vivo hum filho feu,
ciinar da vida de pobre,bufcando o fuf. que fe lhe havia aufentado de cafa, fém o
tento por compra, & dependendo da amor de mãy o fazer voltar âella. Eco*
moeda para o comprar. E como por na© mo alli o conílderava hum Vagabundo
perder a viagem íe vianeceflitad^a pre- íemelhante a ígnacio ; a pena do filho au*
venirfocom aquclla parte de matalota* fente , junta com o zelo contra o dtííi-
géeomprada, & pelo obrigar o amor da mulado pobre, áacendeo em tal ira,què
pobreza a na5 querer outro provimento bem moitrou ler cffeyco de dous eíli*
para aquella viagem,mais que o mendi- mulos, hum mayor que outro, qual era ó
gado i deu conta ao feu Confeífor deite dà aufencia do filho > fuperior ao da fie-
íeu aperto , para feguir o íeu confelho, çaõ do pobre. Porque foltando a língua3
depois de lhe propor as razões, quê o tu & encadeando muytas , & defentoadáS
nhaõ poíionaquella indeliberaçaõ

, taô vozes contra ígnacio , {vingando. fe dó
cuíiofapor húas,como por outras. E defamor do filho, entaõ lembrado, diffe
quafi rcprehendendo-fe a íi mefmo com quanto a fua dor lhe feria o coração , &
a ccofíderaçaõ de inclinado pela nature* fazia fallar a boca. Qu e era ígnacio hu
za a accõmodarfe com a penfaõ, que lhe vadio, hum diffimulado enganador, Sc
punnaoCaiHíaó do na vio, dizia,& per* deshonra da fua geração. Que ou fevol-
gunrava ao Ccmrefior

: E poderey eu con< taffe, & fe recolhelTe a lua cafa , ou to*
JenítmelU ? Depois que eu deyxey tudo o maffe a vida de Soldado, & naó aociofa

... qnetinkãifdtomned^a ceufa para vi*, de hum vil pobre. Que a efroola mereci.
veratégora? Coms logo me ha de faltar da- da era aprizaódehua eadea,oudos for-
qm por diante <'Jà nao confio de qmm he o çados de húa galé- Ouvia ígnacio nunca
òmhordemnhavida.receGfo dsqnema mais favorecido com melhor elmoia,
j alu afuaprevidência no mtr, havendo-j que a daquelles opprobrios , & vitupe-

nosj
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rios; & depois de parar quem lhos dizia,

relpondeoclle à fua cólera com hua tal

maiiÍ5uhô,Ôc comedidas palavras , agra-

decendolhetudoo que havia dito,& o
que ainda lhe pudera dizer; que a nobre
Matrona,admirada da íua repoila , & jà

compadecida do feu fofrimento, antes

de lhe dar húa grande efmola ,fe defcul-

pou , & arrependeo de o ter aífim molef-
tado, formando delle , & da fua faritu

dade hum bem fundado conceyto. Da
fua porca fe partio Ignacio agradecido
também á charidade da fua efmola : & el-

laodefpedio, ficandolhecom taó fir-

ffie, & devota inclinação , que ainda de-
pois de ter elle vindo de Jerufalem,o ve-

nerava como Santo, & por fua imita-

ção taziaõ o mefmo todos os feus paren-
tes., os quaes fempre contavaõ eíie fuc-

eeflo, como argumento, & prova daad.
miravel vida de Santo Ignacio. Ecoai»
prando elle finalmente o bifcoutOj para o
qual havia pedido as efmolas, naõ quiz
reterodinheyro, que lhe fobrava, nem o
quiz dar aos marinheyros ,por naõ pa-

recer, que com elle comprava a fua bene-
volência, para na viagem o tratarem cõ
refpeyto vendido. Mas para naó o ef-

perdiçar,opozemparce publica do ca-
minho que fez,indo-fe embarcar, com
intençaô,de que o pudeífem ver os que
paíTaííem ,&fe aproveytaííem delle* A
fua navegação, ainda que foy breve,por*
que em cinco dias deu o navio fundo no
porco de Qaeta, foy muy to tormentofa,
& naõ livre de perigos conhecidos, os
quaes deraõ a Ignacio o nome de Santo:
porque viíto pelos navegantes taó foíTe-

"gadoneííe tempo ,como fe foííe de bo.
nança, lhes devia parecer, que ou naõ
temia as tempeítades , ou tinha íegura a

boa viagem. E confirmava muyto eíte
commum indicio, a vida que viaõ fazer a

Ignacio, fempre de quem vivia para
Deos, jà orando, jà fantificando as ho-
ras, que tinha de cenverfaçaõ tecida cõ
elíes. Hum Commendador de S.Joaô,
pafíagey ro no mefmo navio,era o que do
humilde habito de Ignacio inferia com

Trimeyro. %$
maisjuizoafantidade, que' elle cobria,
fendo os defprezos de Ignacio os mais
prezados fundamentos para o venerar

,

como fazia , ou na mefa , para a qual o
chamava , ou fora delia , quando lhe

failava.

f 2 De Gaeta partio para Roma , pa-
decendo no caminho os trabalhos , que
elledefejava

3& Deos permíttia
; porque

naque!leanno,que era o de mil quinhé-
tos vinte & três ardia Itália em peite,

fendo eíte contagio a cauíá de feacaute»
larem as eiiradas de todas as Cidades
comvigilances íincinelias, para naõ dey-
xarem paííaros que pareceílem feridos
daquelie mal. E porque Ignacio pare*
cia hum deíies

;
porque o roíto ma-

cilento, & a fraqueza das forças
e fendo

effeytos da fua penitencia, & jejuns ,o
inculcavão tocado do mortal contagio.

E fobre eftes fínaes aíTentava a vileza do
veílido,como indicio de enfermo def-

prezado dos remédios,ainda os de hum
Hofpital. Todos oolhavão com a com*
mua defaíFeyção.de próximo , & nem ef-

mola lhe queriáo dar, para que eíle aclo

de charidade não foííe nocivo aquém fe

Ihechegaífe paraofoccorrer. As noytes

paífava dey tado no campo, fem mais ou-
tro reparo do corpo para o fereno do ar,

que a coníideração de lhe vir do Ceo
aquellefoccorro, & coníoiaçáo da alma*

Semelhantes eráo também as horas do
dia,achando«feem algúas tão apertado
da fome, que rendido pela debilidade,

cahia em cada paífoâ& opprimido da fra*

queza,nãofe podia levantar, fem fe fe-

guir o trabalho de fe erguer.

§. III.

n Hegadoa Roma,& detendo-fd

^alli quinze dias
4
não eííeve

ociofo o feu efpirito, depois de algum
modo reparados jà os alentos do corpo:
porque viíitava todos os dias as Eíia-

ções, & Santuários daquella Cidade , re-

creando-fe com a fua veneração ,j& agra-

decendo a Deos aqueSle prefente def»

G iij eanço,
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3o /^ií/á í/o Tatriarcha Santo Ignacio âe Loyoía,
canço, livre jà das oppreífôes paífadas raaquella pouca moeda, para ctlc total-
dosfcus trabaíholos caminhos.Pedio,5c mente efcufada , & querendo por eíie
tomou logo a bençaô, & licença aoSum- modovingatfe do defeyto da íua con.
mo Pontífice Adriano VI. para paíTar fiança em Deos, em que íe via ter incor-
à Terra Santa, que era o termo das fuás rido. E certamente o faria , íe lhe naá
jornadas.E nefte tempo foraõmuytos os occorréra outra mais acertada delibera-
devotos, que compadecidos de ignacio çaõ, qual foy a de foccorrer com eila aos
intentarão divertillo da fua peregrina- pobres,que encontraíTe, como fez : & fi-

çaõ a Jeruíalem cõ o pretexto dos muy- cando fem a mínima parte deita preven-
tos incom modos, trabalhos, & perigos, çaõ, continuou o feu caminho, taõ ali*

principalmente naquelle anno apéítado, viado do pezo daquella prata , como do
tendo elle em Roma muytos lugares fa- pezar do feu efcrupulo , & fó contente
grados para emprego da fua devoção, comopreciofo theíòuro da fua incom-
naõ deíigual à que poderia ter em jeru- paravel pobreza.
falem. Porém como vifTem, que onaõ ff Nette caminho padeceo tantos,
podiaõ diíluadir do feu fanto intento, ou mais trabalhos , como havia padeci-
quizeraô foccorrerlhe a necéflidade, que do no que fez de Gaeta para Roma , af-
poderia ir padecendo por taõ dilatados íimdefamparadodocampo,comodefpre-
caminhos, pedindolhcque para cfte fim zado nas Cidades aoenirar,&fahirdcI-
aceycafle algúa eímoia , oíferecida pela las.fugindo todos delie j como efpanta-
enandade dos que defejavaõ iuavizar dos de húa representação da morte. E
com eila os trabalhos , que emprendia,& quando fuecedia encontrarfe com algfis,
pnncipalmcntc para pagar os fretes das que forçados da paragem por onde ha-
embarcaçoes oeceí&fags a fua viagem. viaô de paíTar todos , naõ fe podiaó def-

ft, E por nao parecer defprezador viardcSlc; acharidade de oadmittirem
dstaopiaurbanidadc&dosrcprcfcnta- em fua companhia era entaõ empreitada
dos trabalhos

, que fe lhe oííereciaô por por pouco tempo, & por iflb muytas ve-
proa

; aceytoufcte,ou oyto efcudos,& zeso dcyxavaõcahido,aonde a fua fra»
com cllcs fahio de Roma para Veneza na queza o naõ podia ter maõ.Porêm Deos,
Dominga de pafi modo. EraõpaíTados que era o que o guiava, & o metia no fo-
ío dous dias deite caminho , quando o fnmento deites trabalhofos panos, lhos
affaltçou o efcrupulo de haver tomado fuavizava com dobradas coníolações do
aquelle íoccorro , taõ oppofto ao feu feuefpirito,revezando-as com os def-
propoííco, de nao depender mais queda amparos dos homens. E por elle cami-
Divma Providencia em toda a fua vida. nharaffim favorecido de Deos , quandot voltando-fe contra fi mefmo fe argu- fe via deyxado àa compayxaõ humana,
hia de cego, quando abrira maõ , para logo recorria à promptidaóda Divina,
tomar o que naõ parecia efmola,pois era lembrado deita experiência : como lhe
alli prevenção para elle a naõ pedir de- fuecedeo em húa noy te no caminho,que
pois, fie dizia iQuéhe. oque tenho feytoi levava para Pádua. Porque junto deita
Lemo olhey maispara as mãos dos homens, Cidade , em húa campanha defcubcrta,
que para as âe Deos

, deyxandomè vencer vendo-fe cahido em terra,fem haver qué
de humjoccorro humano, efquecido da ex- o ajudaííe a levantar , invocado o favor
pertencia de nunca me haverem faltado os

Divinos ? Deos nao neceffita de dinheyro,
para me levar aonde vou , crendo eu , que
elle me querjattsfazer o defeio de eu ir ve-
nerar a urra, que elle fantifícou. Levado
delias reflexões, determinou lançar fó-

Divino, naõ o teve menor, que o da maõ
de Chriíto feu Senhor, levantando-o , &
confolando-o, & promettendolhe o mef-
mo foccorro quando entraífe em Pádua,
& Veneza. E aflim o experimenravanas
entradas das portas deitas Cidades,v«i-

do

,i>'
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do aos feus guardas pedir a todos os que xando de achar myíleriofo o ffu fonho,

enrravaõopaííaportedafaude, &a elle fahio decaía, fem faber, que fervo de
o deyxavaõ ir, fem lhe fazerem efte exa- Deos era aquelleaífím defarnparado.nem
me, ainda que o Teu afpectoo fazia mais aonde eítava,ou o acharia ; chegando à

ítifpt-ytofojou porque Deos o fazia in- Praça de S. Marcos
}
vio ao peregrino

viííveljou porque viíto fazia aos guardas Ignacio na poítura , §c do modo que lhe

efquecidos das coftumadas perguntas, tinhaõ dito, ôcelle o bufeava. E Jevan-

enraõ propoílas a todos os viandantes, do»o para cafa o tratou com o regalo,

56

§. IV.

M Veneza aonde entaõ eílava

o Embayxador de Heípanha ,

honra, & reverencia, que merecia o pa-

trocinado fervo do Senhor ; mas elle fau.

dofo do feu mao trato,& afpereza da fua

coftumaia cama, logo ao outro dia fu*

giodaquelle honoriucohofpicio , fican-

aconíelhàraõ a Ignacio alguns compa- do o Senador taõ edificado dohoípede,
decidosda fua pobreza, que lhe fizeífe como agradecido a Deos, por lhe haver
viíita,& pedifle favor para a fua viagem mandado,q ue o foccorreíTe.

dejerulalem, porque o poderia fazer cõ f7 Outro Hefpanbol, queentaó fe

algúa efmola grande para os fretes das achava em Veneza, levado também do
fuás paíTagens de hum para outro porá mefmo motivo de compayxaõ Chriftâ,

to. Porém Ignacio agradecido ao amor levou a Ignacio para fua cafa, &oobri«
dos que oaconfelhavaò,naõ le inclinou gou a eftar nella até a hora da partida |

àquella prevenção anticipada, dizendo, mas naó fem fazer nella o fruto, que fa-

que tinha em Deos para os feus cami- zia em todas as occafiões de fallar de
nhostodoofoccorro, quando inflava o Deos. Porque fegundoo coílumefanto,
tempo da efmola neceíTaria , como fem- que tinha de naõ fallar no tempo da me-
pre o tinha experimentado, & agora alli fa, em que fe achava, &fó o fazer depois
mefmo em Veneza o vio confirmado cõ delia acabada, tomando aífumpto de aU
húa fingular experiência. Coftumava gúa matéria,que na mefma hora faliavaõ
Ignacio , como fempre fez , fuftentarfe os outros ; na primeyra occaíiaó que nef-

dasefmolas, que pedia pelas portas dos ta cafa teve de[ fallar depois de comer,
Venezianos,& tomar nas

J

;noyteso breve o fez com tal efpirito , & fuavidade da
defeanço do íomno na Praça de S. Mar- pratica, que o Hefpanhol , & toda a fua

cos. E porque entaõ a neceílidade era família, defejanio ter por mais tempo a

urgente, o foccorreo hum Senador ,cha- confoIaçaõdaqueUas horas, o perfua-

mado Marco AnconioTrevifano,Varaó diaõ a ficar com elles, & anaõ paífar na*

fabio,pio,penitente,efmoler,rccT:o,& do- quelle annoa Jerufalenrjj porqueomar ef-

tadode todas as prendas, que o podiaõ tavaisifefrado de Turcos , que jà haviaõ

fazer grande naqueíla iliuftre Republica, tomado naquelle tempo a Ilha de Rho*
na qual por ellas chegou a, fer Dux, <§c des, & poderia em tal occafiaõ, ou rnor-

veyo a coroar todas com húa morte de
Santo, pois a teve ouvindo MiíFa. Ef-

tando elle dormindo o defpertou hua
voz do Ceo,que o advertia do defam-
paro, em que actualmente citava hum

rer, ou ficar cativo; <k que por eíies te-

mores muytos peregrinos, antevendo

aquelles perigos, fe haviaõ voltado para

fuás caías, deíiítindo da viagem de Jeru»

falem : & finalmente , que naõ reparaífe

fervo de Deosneceífitado de abrigo , & ficar com elles na fua cafa , porque para

agafalho; porque entre fonhoschramen- tudooquelhefoíTeneceííano feria aílif-

te ou vio , que lhe diziaó : Tu eftàs dor* tido nella com vontade muyto obrigad?*

mindo em cama branda,& o meu íervo Eíta agradeceo muyto Ignacio, mas íó

fobre a dura terra. O Senador naõ dey- de palavra, proteífondeque naõ haveria

motivo
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1% Vidado Tatriarcba Santo Ígnacio de Loyola,
motivo algum baítante ±o divertir da fua húa Ilha defcrta j por onde os havia de
viagem, ainda que fe viííe obrigado a levar a íua derrota, porque jà o n aõ po.
parar no caminho , por naõ haver mais diaó ouvir, nem foírer. £ que viíta a tu-
que hum fó barco, em que pudeife paf- rioía teymajComque os reprehendidos
far, & ir ao porto da fua deíejada terra, tantas vezes períeveravaó fem emenda
E viíia erta taò constante refoluçad de era prudência naõarriícar Ignãeida íua
ígnacio, lheoífereceo o devoto Hefpa- vida,& perder o rim da fua" navegação,
nhol para a fua tornada, tudo o que qui- Porém o zelofo Elias ,naõ cedendo ao
zefle levar da fua caía

; & elle também pezodeftas razões, nem temendo osag-
agradecendo tudo , naõ aceytou nada, gravos futuros , & rifeos da vida , com
fempre confiado na certeza de correr por que aqueiles marinheyros o intentavaó
tonta da liberalidade de Deos

, quanto defviar da íua preíença
;
profeguio com

elle naõ recebia da maõ dos homens, as meímas admaeftacões , com que os ti-
Chagado finalmente o tempo da partida, nha começado a reprehender » dizendo,
oHeípanhololevouaoDux André Sei- que Deos era o Senhor dos ventos , &
de, que ouvindo a propoíta de Ígnacio, dos mares , & também mais poderoía a
na qual lhe diííe os léus intentos , & pe- fua protecção, do que a induftriofa mal-
dioparaos conieguir o favor

; mandou dadcdosqueooffendiaô. Correfpondco
elle, queMe levado na nao Capitania, o fucceffo àfua confiança, fruftrando-fe
em que hía embarcado o Governador de
Chipre, para olevarem fua companhia.
E no dia em que da nao fe fez fina! com
o canhaõ de levar ferro,& fazerfe à vela,

citava entaõ ígnacio impedido com húa
medicina de vomito: & liem efperar pelo
feu effeyto, fe arnfeou ao perigo,que lhe
propunhaõ os Médicos , íe aiiiiu enfer.
mo íeembarcaíie, dependendo a fua vi-
da de melhor.Medico , que os da terra ;

&efperandodoCeoaintcyra faude, &

todas as diligencias , que os vingativos
navegantes apphcavaô , com diííimula»

ÇÕes entre elles praticadas, para deyxa-
rem a ígnacio em porto diverfo , & fora
da dtrey cura da íua navegação, vendo*fe
arribados daquella paragem todas as
vezes }que lhe punhaó a proa } até que os
mefmos authores do deíierro, queque-
riaõ foíTe lepukura de ígnacio, reconhe-
cendo, que o poder de Deos eftava a feu
favor, marearão a nao para ode Chipre,. * • t I r~ n 7-' iavui,iudiCíiraoaiiaupara oue v^nipre,

mais a boa viagem
,
chegou fao , & faivo defiihndo do mal contra elle intentado.

a Chipre. E por lhe haver cuilado muyto fentimé-
f8 Antes de chegar, naõ fofrendo a to, ver o pouco fruto , que naobftina-

foltura dos navegantes , com que hiaõ
çaõ daquelies homens fizera o feu zelo ;provocando a Divina vingança, os ro ChnftoN. Senhor lhe apoareceo.&pe-

prehendia
, &. ameaçava íem os temer

j las ln)Unas paffadas, que por feu amor,
porque o zelo da hoara de Deos , ainda & honra havia fofndo,o confolou com
que rebatido muytas vezes pelo atrevi- as experimentadas doçuras-
mento dos reprehendidos , íem pre era o
mefrao, naõ temendo as injuriofas pa«
lavras , com que elles fe defpicavaõ ou-
fados , & vingativos. E certos Hefpa-
nhoes, que também eraôpaiíageyros da
mefma nao, rogàraô a ígnacio, que de-
íiffiííedos feusjufíos zelos ,ou os mo-
dificaffe; porque aqueiles homens ferra-
dos à fua obíiinaçaó, nunca deyxariaõ
de continuares íeus defaforos : & jque fo
fe dizia , intentava© elles ideyxallo em

CAPITULO VIII,

Tau te Santo ígnacio de Chipre para

talejiina.

§. I.

Nao Capitania ,em que Igna :

cio navegou para Chipre
s che-

gou
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gou atempo de fcltar do mefmo porto

para Jeruíalernonavio dos peregrinos,

para o qua l elle fe paíTou^por naõ perder

a fua companhia cm occafiaõ taõoppor.

tuna-Efazendo-fe o dito navio à vela,

íby atoaiarXafa,ou joppe, que hehurn
porco da Paleitina, ddtantequatorzele-

goas de Jerufalesn, aos trinta & hum de
Agoílo de mil quinhentos vinte & trcs ,

depois de quarenta dias de viagem. To*
dos aquelles peregrinos , vendo fe jà em
taõ pequena diirácia da Tua terra de Pro*

mifíaõj&fentindo em íuas almas mais
viva a devoção

, que os chamava } para

venerarem as fuás fantas Eítaçoes;muy-
to grande parte do caminho , que faziaõ

com o roíto em Jerufalem, íe puzeraõ em
continuado íilencio, faiiandomsisosaf-
feclos dos feus corações > do que todos
os que poderia excitar a pratica 3 h ccn.

verfaçaõdaquelles dias.E era ígnacio O
quemaisfe eílremava ne ftas aítenções,
como„quem hia mais favorecido da maõ
do Senhor , que havia fannfkado as Efr

tancias daquelia fanta Cidade.A qual em
chegando a fer viíta de todos , como o
.Sol, quando começa a abrir as prirneyras

luzes do dia
} deu logo de longe a íentir

a todos as prirneyras 'venerações da fari-

tidade, que parece refpiraõ as fuás mu»
ralhasjpor confervarem os Lugares fan*

tos, onde viveo, & morreo o noflb Re*
demptor. Eoque ígnacio experimenta-
va de doçura da íuaaima , depois de en-

trada a Cidade, & nos tempos cm que vi»

íitava,& adorava aquelles fantõs Luga-
res , derramando íucceílivas lagrimas,

por onde havia andado o Filho dê Deos
feyto homem

} íó elle o poderia dizer : &
nos agora naõ fazemos mais,que chegai
a íuípendernos naconfideraçaõ do que
íeria. Entaó goâava ígnacio o leyte, &
mel da devoção, que manava adefejada

terra, confiderando haver aqui pregado,
fer levado prezo,andar acculádo, fofrer

afrontas, coroar de efpinhos , ferir com
açoutes, & derramar o fangue : allí ói>
vir a íentença de morte^carregar a Cru»,
fubir ao Calvário, dar a vida^ padecer a

Vrimejrú.

morte, & meter na fepuítiíra E depois dfe

ter goíiado ígnacio tanta doçura em
coníideraçóestaó amargofos,, paífava a

tomar oineíFaveí gofto de ver acolá os

lugares por onde o feu Redemptor ap

pareceoreíufcitado, & por íimlubio ao
Ceoglorioíò.

6o E ainda que ígnacio íabia pòr rf*

velaçaõ Divina /fer elle efcolhido por
Deos para Fundador de hua Religião,

que toda fe havia de empregar na edn-
verfaó ,& falvâçaõ das almas; com mâo^
entrou na Paleitina com animo de viver

neSía, naõ fó para dar à fua alma quoti*

dianos motivos de fempre ir crefeendo

o feu amor com a vifta,& lembrança dos
myílerios da Vida,& Payxaõ de Chriftdi

mas também por lhe parecer, que ai li

poderia aggregar â fi eorapanheyros >

para com eiies pòr em execução a Div i-

na vontade. E como Chriílo,que era o
Author daquelia nova Religião , naõ ti

nha revelado a Ígnacio o lugar para a f ú-

daçaõ deita fuá fegunda Companhia , pa«

reciaíhe a ígnacio ièr âquelíe muyto pro»

porcionado aos feus intentos, pois nellé

o mefmo Senhor havia efcolhido os fã-

grados Difcipulos para a fundação da
primeyra. Com efte fim kvaVa cartas de
Hefpanha, para que os Religiofos de S.

Francifco o deyxaífem ficar esn Jerufa-

lem. Enòso demos por defcuípádo nef.

tes feus intentos , parecendo opptíítOB

aos de Fundador de húa Religião., què
havia difeorrer por todoo mundo ! polé

tem o exemplo èm Pedro, que queria ffc

carfe no Thabòr , íendo elle efeolhidõ

para a fundação da igreja , que também
le havia de edificar para a fâlvaçaõ do
mundo todo.

61 y% Síimdefcuípado,o s determí"

J[\ nado fem ter cu!pa,aprefen-

tou as fuás cartas de recomendação áõ
Prelado daquelles Religiofos , o qual lo-

go fe lhe oppozdiíHcuitofo aos feus m*
tentos i coíti pretexto de o naõ poder

fuMtai
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34 Vida do Tâtriarcha Santo Ignacio de Loyola,
fuftentárò Convento, q entaõ fe acha» ds partirfe de Jerufaiem conforme com
vanecefíkado , & era impoifivel darihe a vontade de Deos „ que afíim era fervi-
neile a hofpedagem recomendada. Mas, do, & não de que morrctTepor feu amor,
que podia efperar pelo feu Provincial, como elledefejava.>& lhe promeccia a fua
queeftava aufente, de quem dependia o eíperança. Porém antes de partir ceve
favor pertendido,& clle lho fana no en* h um grande deíejo de fubir ourra vez
trerãto da fua chegada.E Ignacio coftu- o monte Olivete , para ver a pedra onde
mado a fuíicntarfc do paõ de efmolas, Chriflo deyxou impreflas as p£anras
diífe ao Guardião , que clle aliviaria a dos pés, quãdo delle fubio para es Ceos>
Gafa deita penfaõ

,
porque tinha quem & íem defcobrir aos outros peregrinos

ofuítentaíTe 2 fem correr efle cuydado efte intento, nem levar guia comido,&
pelaadminâitraçaõdoConvento;enten- Turco de guarda^comoheeoftume

7

fez
dendo, que decimada efta dificuldade, aqueile caminho , furtando k à noticia
naohaveria outra , q oobngaíTe a íahir publica , logrouo fim dofeudcfeio com
de Jerufaiem. Efcrcvco logo cartas para as demonítrações da devoção , dando
Helpanha, convidando a huns amigos, primeyro ao guarda daqueiíeíu.aar, para
para o virem ajudar na empreza da fal- que lhe nãoimpcdiíreaentradafhum ca-
vação dos Mahometanos

; & deípedin- íiivete, que tirou de hum íeu peoueno
do le de outros com a certeza de que eílojo. Cumprido jà efte feu defere , lhe
nunca mais fe tornanaõ a ver- Porém veyo outro, eítey to também de fua de-como a vontade de Deos não era a de voção, para ir ver em Bethphase ao pé
Ignacio, pois em Roma , & não em Je- domefmo monte, para a parte Oriental,
rufalem,fe havia de fundar a Compa- alugar donde Chrifto partío no dia dos
nhia

,
cm chegando o Provincial o cha- Ramos, para entrar em Jerufaiem. Masmou logo,& lhe intimou afahidadeje- lembrandolhe, que não tinha notado Pa-ruiaiem, pelo nico que corria a fua vida, ra onde ficava o final do pé direyto , & obufeado peio íeu demafiado fervor, co- do efquerdo de Chrifto na pedra dos li-

mojahaviafuccedidoa muytos do feu naes de ambos, que jà deyxava viftos,&

tra™ F (T'"Tl & OU" VenCrad0S
'
vollou ouc« *« a frat

5£i3 r Z A
3

i

rePulfa
r
do/ro- quear a entrada, dandoao mcfmoeuar-

vinciai reípondeo Jgnac^qucfó fendo da a thezounnha,que lhe reílava no
§
mtft

ficar

e

mt
e

ruf,T
" Ú?£™m

*f°?
e dl* ?°^P: & obfeívou com pia curiofi.

£n\n l ,
J na d

°r
ka m dade* reverentc ^^ as partestento .-porque nem os mais infoporta- para onde cahião aqueílas" fantas néea-veis trabalhos, nem os contingentes rif- das.

4 * g

cos dafuahberdade,& vida, íenáo baf- 63 Enaolhe euftou íóeík (mêe.mm Para o fazerem mudar de animo, vcção o dcfpojo dos bens que tinha &
EporqueoPadreProvmcialonáolivra. deu àquelle guarda : porquefabcnàots

ceife, fahindofcdc Jerufa!em,ccmo lhe tiva retirada ,temendolhe algum rraba-

^^i?*^^^"*™ lhofo P-S^o« mandarão ]fgo bufS ,Kâ

n
Z
f

íah »r.& «nda excommungar a & trazer com toda a preíTa por hum mou

ermmSo ví™ *,
fui ******* ço Cnriftâo, E cite ofez com tai iZlterminação

;
obedeceo logo Ignacio à rio quando o encontrou jàbayxanSmSW^A^9^^ ".ontequefobrariapara Ih/pertílS

ãe™Í}?Í
Pontífice, que lhe davão a confolação com quí vinha , !e Ignacio

ifnacio
'

3S qUW,a m°ÍÍrSr a "ãoa"^tãoexercitado em aefarco.
folaçoêsnos trabalhos- Porque o indií-

6* Aofcguintc dia tratava Ignacio creto meço com deiiiafiado :elo o re.

pre»

'



prehendeo } invcílio , & ameaçou com
hum baítão ,

pegandolhe no braço > &
metendo-oimpetuoíamente a caminho,

onáodeyxou ate ó não introduzir no

Convento. E não era pofllvel,queIgna«

cio temeíle toda a fúria,& cólera daqueU

le guia ; porque no mefmo tempo vio $

que pelo ar hia Chriito diante delicio

qual também o não dey xou , leni que el«

le chegaííe junto às portas do mefmò
Convento •; & entrando nelle tão confo-

lado com eíle Angular favor , não fentió

as reprehençóes dos Religiofos , com q
ao entrar o receberão zelolos ,-&chari-

tativos no mefmo tempo»
i

CAPITULO IX.

Parte Santo Ignacio ât Jerufalem,&
. volta para Barcelona*

§. i.

64 HV Eyxou finalmente Ignacio Je-

| 3 rufalem,& trouxe comíigo as

memorias dos feus fagrados Santuariosj

nos quaes fe coníiderava prefente em
todas as horas da fuá devoção > que erão

continuadas,& não fem âs lagrimas de
tão doces faudadés.E para que a fila cha-

ridade ainda feeítendefte a communicar
o bem, queelle tinha gozado > aos qvà

não virão Jerufalem : el'e lhes deu vifta

de tudo por noticias, que efcrevéO em
húa larga relação a todos eommua, de*

pois de terjà mandado outra a húi Ma-
trona de feu conhecimento } em gratifi-

cação do muyto que lhe devia. £ pelo

mefmo motivo de devedor à eharidade
dos íeus bemfeytores , aos quaes fempre
foy muyto agradecido^ perfuadia,que

ofoífemtodosjos que feviífem obriga-

dos a eíla devida correfpondencia ; lem-

broufe de trazer para Barcelona j &
mandar a húa Religiofa do Convento
deS.Jeronymohúacaxêta de Relíquias,

que ainda hoje fe coníervâ , por fer húa
de Santo Ignacio a fua letra, com que as

Livro Trirriéyrò. \$
outras vinhão fubfcripías. Quando che-

gou a Chiprejeíravão naqúellc porto três

navios a ponto de partirem para Itália j
dos quaes o melhor era de Turcos» oué
tro de menor porte era de hum merca»
dor Veneziano,5i o tercey ro inferior em
tudo aos dousj principalmente na dura-

ção dos feus annos ; porque jà eílava

nos ultinios dias,& por ifíb incapaz de
navegação fcgura,& fó por efperariça

contingente de poder chegar , patlavãò
nelle alguns paiTageyros. Na nao dos
Turcos não quizeráo paífaros peregri-

nos : o Capitão da Veneziana não quiz
âdmittirnelta a ignacio por efmòla, ain»

da que os peregrinos lhe rogarão 3 que
opaflaíre por fer hum homem Santo;ref»

pontíendo
, que fe era Santo , foífe a pé

íbbreas ondas: o Gommandaiiteda ter*

ceyra ,& fufpeyrofa viagem j por peti.

çãodos mefmos peregrinos , diífe , que
com grande vontade receberia a Igna-

cio, & levaria fem djípehdio algum feu ,

por ihe íobrar no amor de Deos a ma«
yorpaga daquella efmola.

65 Soltarão as três nãos do porto,

õndceítavão furtas ,& no mefmo tem-
po íc íizeraõ à vela toda* , mas com di»

yería forte nas fuás viagens
;
porque nas

horas jà prosei nas à entra ia de hua noy.

te ,as dividio hum tormentofo ventOj,

que â todos ameaçava com os últimos
dias de vida.E fó Ignacio na fua mal omi-
hada naveta naô via o roflo âtaõ imminé-
tes perigos , prometeendolhe a fua ef-

perança, como ancora, que fó os falvavà

de todas, o fe^uro de chegar ao portoj

prognolhcandoefia felicidade o foíTe*

gocomque elle eítáva^femo alterar ò
menor receyo. Os outros dous naviosj,

depois de le alijar ao mar todo o preció»

fo » que fe naó podia hvrár das cargas

mais pezádas, por naô dar para ifíb tem-
po o urgente naufrágio j aaiboso pade-

cerão, ainda que com diverfídade nas
deígraçasj porque ao dos Turcos de«

voràraõ logo as ondas com tudo,& cqoi

todos os que nelle palTàvaõ ; & o dos Ve-
nezianos naufragou em hum bàyxo jun>

£0
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3<£ I^/W^ áb TatrUrcha Santo Ignacio âe Loyola,
to á Ilha de Chipre > mas falvando fe a

gente toda. E íó o terceyro deftituido

das efperanças dos homens , mas naõ do
fegurô de Deos merecido por jlgnaao,

& pela efmola dó Capitão , que o levava

deíobngado do eítipendio: deo fundo li-

vre de toda a oppreffaõ no porto da Pu-
lha, Província de Itália noReyno de Ná-
poles. E depois meado Janeyro de mil, Sc

quinhentos, & vinte,& quatroyancorou
em Veneza, aonde fahioaterra moieita.

bre íeàra de Ignaciomâiscedo, como os
que vierão mais tarde. E como ainda fo»
brevieflèm outros muytos, entendendo,
quenãoficariaô fem participar daqueiie
thefouro, em que Ignacio não tinha o
íeu coração, & fuoccíli vãmente huns de-
pois dos outros lhe pediffem a efmolacf-
perada no exemplo dos mais; por el e não
terjà, que repartir, não achàraõ os últi-
mos, que levar. E fem deyxarem todos á
prímeyra admiração deverem hum po-

do pelos deícommodos dos caminhos do bre dar efmolaa outros pobres , o que ià
mar, mas taõ agradecido aDeoscomo lhe tinha grangeado o nome de Santo-
íeu favorecido. s ítgunda vez, & ainda mais admirados, J

66 Em Veneza encontrou aquelle acclamavaó como tal , & o apontavão
Heípanhoí , que antes o havia recolhido com o dedo, quando o viraõ lo°o em fa»
em fua caía , a qual lhe offereceo fegunda hindo da Igreja pedir pelas portas o pat>
vez, &nel!afe reparou ignacio do preci- para o íeu luítento.
fo, gç limitado foccorro para continuar o
feu caminho, que queria abreviar , para ff u,
pór em execução o que trazia ideado.
Naõ tratou de mais vefrido,contentan, 6j f\fi Ferrara pari lo para Geno-
do»fe com o que trazia , baftante fo para |_J Va , & querendo fazer o cami-
andarcuberto; fendo que as invernadas nho pela Lombardia

, poftoque lhe ad-
daquelle tempo pediaó mayor abrigo, vertiraõo rifco, que corria nclle a fua
Masaceytou humas

i

varas de pano ordi- vida, porque a guerra viva entre os Hef-
nano, para que dobrado lhe fcrviffe de panhoes , &. Francezes , por entre os
cinta, ôcreparo aocftomago, quefentia quaes havia de paíTar, feria a caufa de a
debilitado , & nao fem algumas dores, arrifcar; Ignacio mais armado da protco
tudoeíreyto dafuademafiada abftmen- çaô divina , do que os dous exércitos
cia. Também obrigado da cortezia naõ contrários, com todo o feu formidável
repugnou aceytar alguma coartadamoe- poderj, naõ efieve pelo confelho, que lhe
da

, proteíiando ao íeu bemfey ror
, que deraõ de torcer a fua jornada por outra

a prata oferecida fo o havia de fazer a parte. H,a taõ mal enrouoado , que iíTo
elle efmoler,& nao ifentar de pobre, rc bailava para otratarem cômtodo odef-
partindo toda entre os neceífitados, que prezo, queelledeíejava: vcftia a mavor
encontrafle , como o fez em Ferrara, on. parte do corpo de hum pano groííò, & de
de entrando na Igreja mayor a fazer ora-
ção , deo logo huma eímola ao primeyro,
quelha pedio: Sc pouco depois outra ao
fegundo, mas mais augmentada. Epor-
queeftes diíferaó aoutros quem os ha-
via foccorrido, vieraõ muytos a buícar a

feyçaô taõ curta , que naõ chegava a lhe
cobrir os joelhos : a cubertura immedia-
ta às,coítas levava defordenadamente
golpeada, & fobre ellahuma veílidura
vil, & rota; com fapatos íim , mas fem
meyas.E chegando a certo lugar , que

íua parte, fem duvidarem que a teriaõ, guardavaõ as fentinellas Hefpanhoes!&
comoativeraoospnmeyros, &nãofe donde íahiaõ os Soldados daquella
enganarão J porque Ignacio repartio tu- guarnição a correr a campanha , amm co-
do o que lhe reítavadaqudle pecúlio, mooviraõtaó malveflido, fufpeytàraõ
dínao a hunsmais,&: aoutros menos:& fer efpia , & odefpiraõdetudo, &tarr-
tac coníolados os que vieraô àquella po- bem defcalcàraõ, para verem fe lhe acha.

vaô
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vaõ alguma carta fufpevtofa : & tudo if. rendo que o tiveffen por Úmp\&> & co .ro com a defenvoltura de Soldados à cu- mo tal lhe naõ faluífem os defprezos
lia do fotnmento do imaginado eípia. que elle intereíTava nefta farça entaõaf

'

Paffarao logo a inquirir delíe a verdade feclada pela fua humildade • mas oaracom muy tas perguntas taõimpetuofas, quenaõdeíTeoccaíiaõ dcfcraffim tratacomo ameaçadoras :& como reípondeíTe do peio Gapitaô das milícias Hcfoa-a todas mais verdadeyro,doqueelleso nhoes, acujaprefença ohiaó levando a-dperavao, porque fempre refpondia, quelles Soldados da guarda; veyo lhe aoque tudo ignorava
;
enfurecidos contra penfamento follarlhc por Senhoria , &oícuíilencio, oameaçavaô comos tor- com o refpeyto devido à fua peíToa* Ementos

^ que o feu Capitão lhe fana pa* ainda que naõ tinha confcntido nefta dif-

£ at« d
Sl
cobn

£:

ro^ cal,ava
*,

i
«<™laçaõofferectda pela covardia da na-

68 fc, afíim o fizerao, mas para mais tureza, naõ deyXou a fua apprehenfaó d<-
conIoIaçocnsdcIgnacio,doquctormen- ihereprefentar a conveniência de algu~.
tos por elles fulminados

j
porque come- mas commodidades defeulpadas pelaçando eftes pelos detprezos da peífoa, prudência : porque íe elle naõ trataffc a-íoy levado ainda com os mefmos do vef, quelleCabo miliciano como devidoref-

tidopormeyode todo o exercito,& por peyto,oprenderiaõ Comnfcoda fua vi.todo elle injuriado com os opprobnos, da alíi fugeyta à crueldade dos feus Sol.
que ouvia

, & as afrontofas rizadas , que dados defpidos de toda a compayxaõ de
via. E neíte tempo felhe reprefentàraõ homens j &que poreíh razaó faliando
tao vivas as efpecies do que havia vítfo verdade > & defcobrindo-fe quem era
cmjerulalem

, principalmente as da pri* livraria da vingança
\ que delle fe toma-zao da Cnrifto levado pelas ruas daqucl- ria, íe perfiftiíTe no conceyto de fer efpia.

ia Udade
;
que o naó deyxavaõ fentir tao Porém logo em advertindo ncfte medo

pezados os aggravos do caminho , como natural de homem , voltou fobre fí, comomos queriao fazer os que o levavaõ pre- pejando-fe de fe deyxar vencer delle , &20 : porque a confolaçaõ de fe ver ir de facodiodo.fe defta imaginação, dizia, &algum modo íemelhante ao feu Redemp- perguntava a fí mefmo ; Que penfamen-
tor, lhe adoçava toda aquelia amargura, tos fad cites ?Jânaô tenho uefejosdcin.
^orem no entretanto, que naõ chegavaõ jurias? Deite modo volto orofto âs a-
a preiença do Capitão , com a qual o ate- frontas de Chrifto ? Aífi m me efqueço
morizavaõ os íeus Sol dados , permittio do que tenho promettido a meu SenhoV
Deos, que naõ deyxaffe Ignacio de fe ver Pois naõ fera aííím , naõ poderá mais o
tentado com algum temor humano, du- temor, que neíte breve tempomedetc.
vidando entre (i fe faria bem divertir o ve \ do que o amor, que lhe devo ter em
trabalho

, que hia prevendo, com alguma toda a minha vida. E correlpondeo taõ
índuítnofaefcufa.E reconhecendo logo prompto a eíte confiante animo o feu
cita interior fraqueza , acudio a reforçar erTeyto

5
que em chegando àprefença do

a luacoltumada renitência por palavra, Gapitaô, nem fez cortezia, nem faudoiu
&obra,lentindo-íedeaterviftoempon. nem refpondeo ao que lhe perguntou
tos de duvidofa por aqueilc leve penfa- donde vinha, para onde hia ,& quem era:ment0* & fó à pergunta de fer elle efpia , por en-

tender Ignacio , que a efta fim devia ref-
§' Hl. ponder, diífe: Naõ fou efpia. Irado o Ca*

^_ pitaô contra os Soldados por lhe apre-
©9 r^Oltumava elle nefTe tempo fal- fentarem aquelle homem louco, &ÍImJ

V-J ^ar a tQdos por vós , ainda que plez, mandou que lhe deíTem o pobre ve^
foííem Príncipes os que o úuviaõ , que ítido, que lhe haviaó reprezado,& que o

P dsyxaf*
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38 Fida do Tatriarcha Santo Ignacio de Lojolai

deyxaftfem ir livre. Mas elks fcfrendo que era Guipufccano, offèrecido a qué

muy co mal aquella reprehenfaó > deraô lhe deíTem muyto que fofreros da naça6

que íofrer a Ignacio na vingança , que Franceza excitada do conhecido ódio

deUe tomarão, muy tas punhadas, &cou- contra a Heípanhola. Aífim andou ad-

ces, dizendo lhe juntamente muy tas in» vertido Ignacio em cobrir , & defcobrir

gurias , & afroncofas palavras , íem elle a fua naçaó , para que fempre o feu fofri»

dizer nem huma fó,julgando4e merece- mento lhe deíle matéria mais meritória

dor de íofrer tudo, & ouvir todas. E ain-

da brotaria a foltura dos deshumanos
Soldados em mais , &mayoresdemonf-
traçoens da fua fúria; fe hum dellescom-

movido, comofe pôde crer, por infpira-

diantede Deos; porque aos Hefpanhoes

naõdifTe, que era da fua naçaõ , para que

fe naôdoeffemdelle como de feu natural:

& aos Francezes defcobhofe Hefpa-

nhol , para que os da naçaõ oppofta o tra •

çaó de Deos, o naõ tiraííe das fuás maós> taíTem livremente fem compayxaõ algu-

levaíre a fua cafa , & deffc algum confor- ma. Porém quiz Deos livrar a Ignacio

•to; porque atè alli tinha foportado em to- das oppreífoens de que elle não queria

do o dia aquelíe ímmenfo pezo de tra. fugir, ainda que lhe vieífem pormaõ de

ia lhos j fem o limitado esforço de hum Francezes; porque o Capitão o mandou
lo bocado. Tudo ifto contou elle algúas ir livre,& dar de cear^dizeodo, que tam-

vezes cem a mefma eoníolação , com bem era Guipufcoano. Finalmente par-

que o havia fofrido , lembrando-fe na- tio para Génova ,onde foy conhecidodo

quelle tempo, de como JESUS fora General das GalèsdeHcfpanha Rodrigo

aprefentado pelos Soldados a Herodes, Portundo , de naçaô Bifcainho, que ha -

& elle o havia julgado por louco. via tratado a Ignacio na Corte dos Rcys

70 E parecendo que a experiência do Cathohcos,naó podendo Ignacio jà con«

que havia padecido no exercito dos tinuar com a ganância dos feus deípre-

Hefpanhoes, o faria declinar do cami- zos, nem o General faltar àshonras,quc

nho, que levava, para livrar de outro fe« fe lhedeviaô. Neíle porto eítava huma
melhante exame , que lhe poderiaõ fazer Nao de partida para Hefpanha , na qual o
os Francezes , & tal vez mais rigorofo, General fez pafTar a Ignacio , que livran-

por fer elle Hefpanhol,naô tomou outro do de Ter prizioneyro de André Dória

caminho; mas antes como faminto de no- militante entaõ pôr França , aportou em
vas afrontas , & de todos os trabalhos, Barcelona, onde fendo difcipulo come.
atraveffou o meyo do feu exercito , & çou a aprender as letras eníinadas por

nelle encontrou com o que defejava. homens, depois de altamente graduado

Porque os Soldados fentinellas,que fa- nas que eníina o Efpirito Santo, como
ziaõ corpo de guarda em huma torre, lo- veremos,

go em o vendo bayxàraô apreíTados,&o

prenderão como a efpia , & levàraõ ao §. IV.

feu Capitão, fem o intimidar o mao tra-

tamento, que fuppunha ,& defejava fo- 71 /1 Qui cm Barcelona entrou ao'

frerlegunda vez examinado da mfidelu jf\ eUudo da arte da Gramati.
dade imaginada de explorador inimigo, ca , dando por ella principio às feiencias
As perguntas , que alli lhe fez oCapi. de letras feculares, nas quaes também
taõ,foraõ as mefmas feytas pelos Hefpa- quiz fer inftruido, para encobrir as que
nhoes , & também do mefroo modo ref- tinha tomado nas poftillas celeíres. Por-
pondidas

; & fo à mais perigofa, quando que havia de fer muyto grande oreparo,
lhe perguntou de que naçaõ era, fem te- quando fe ouviííe fallar pelos termos
merque da fua verdadeyra repoíla lhe communs das matérias efcholaíiicas,
fobreviedem maycres trabalhos , difle principalmente as da profunda Theclo-

gia/
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gia, aquém as naõ havia aprendido nos
geraes das Univer (idades • como fe repa.
rou cm Alcali, Salamanca>& Pariz,quan-
doalli apparcceofallando nos delicados
pontos demuyto alia Theologiacom o
acerco dos mais fabios defta faculdade.

72 Determinado jà afer difcipulo

principiante,pareceolhe de cómodo pro-
porcionado a eíle intento ciiudar em
Barcelona , por ter neiia Cidade conhe-
cidos, & amigas para o ajudarem com
alguma temporalidade neceffaria ; & de
caminho fer proveycofo ao bem efpiri-

tual do feu próximo, ôc converfaõ das aU
mas. Deite mefmo parecer foraõ duas
nobres Senhoras , huma das quaes , que
era a Igncs Pafcoal , jà o havia hofpeda-
do em íua cafa , quando hia para jerufa-
lem, & agora o tinha também recolhido
nella. E obrigadas ambas do que inte»

reflavaõ nefte trato familiar com hum
Santo, fe lheofferecéraõ promptas para o
que pudeííem preífor de íuíiento, & cafa,

por todo otempo
) queeftudaíTe em Bar-

celona- Aceytando , & agradecendo Ig »

nacio efte oíferecimento em quanto à
noípedagem da caía , mas naõ em quanto
aofuírenco da vida , porque eik queria
elle,' mendigar por eímolas , agradeceo
também no mefmo tempo a hum Meírre
de Gramática o eníino das fuás liçoens
dado do mefmo modo por efmola, & fem
eíiipendio algum. Aífim fez Ignacio af*

lento para os feus eíludos , hofpedado
na caía offerecida , mas mendigando de
porta em porta com elle fuor de feu rofto
o pam , para o levar à mefa

;
pois efta ha-

via íido a condição , com que elle a acey.
tava na offerta da hofpedagem. Por força
da piedade deíle pacto confemio adita
Senhora por algum tempo nefte goílo do
feu Santo hofpede , fendo de admirável
edificação, ver a Ignacio mendigar pelas
portas hum pedaço de paõ quando íahia
de cafa a tomar , & dar as fuás liçoens

; &
depois voltar a ella deyxando jà diftri-

buido entre os pobres o melhor , & tra-
zendo para íi opeyor. E reparando lhe
ella peita repartição de porçoens; com

Trimeyro. ^
huma pergunta , que fervio de repofta a
efte reparo, lhe fatisfez elle , deyxando
entaõ admirados a todos > &para noíTa
admiração, a lemos agora. Eque faríeis
vós Senhora , lhe refpondeo, fe Ghrifto
vos pediíTe de comer ? Sena a voíTa efmo.
la do peyor , ou do melhor ? Pois os po-
bres reprefentaõ a Chriíio, & o que fe dà
aos pobres, a Ghrifto fe dâ* Efte era o
motivo> porquefendo Ignacio hum po^
bre,& considerando nos outros pobres a
Chrifto

; no mefmo tempo de pobre pe *

dindo , queria também ler efmoler para
Chrifto pedinte. He verdade, que nefte
acto de fua rara humildade naõ perfeve-
rou mais tempo , depois q ue o feu Goa*
feíTorlhemandou,quecomeíre àmeía do
filho da mefma Senhora , que o tinha em
íua caía, porque ainda a/fim naõ deyxava
de fer pobre fuítentando-fe da fua abun-
dância porelmola. Epor fer publico na
Cidade eite admirável exemplo de Igna-
cio

j huma Senhora das principaes lhe da*
va cada femana certa quantidade de tri-
go, que beneficiado na cafa, onde elle era
holpede,vinha a ter paõ para dar aos que
onaõtinhaó, admirando. fe todos defta
invenção de pobreza própria, & foceor-
rodaalhea*

§* V.

73 AíTando defte nunca praticado
exemplo de Charidade a outroi

ou femelhante, ou ainda mayor de humil-
dade, que no mefmo tempo eradenora-
vel admiração

; faremos argumento para
prova muyto íingular do que pode obrar
a Divina graça 3 tomado por inílrumcnro
hum coração humano. Elle maravilhofo
exemplo íe vi-a em Ignacio aprendendo
entre meninos ; fendo que jà pela idade o
naõ era,& na vida paflada de Soldado,

o

naõ havia íido , & em Manreza inftruido
pelo Eípirito Santo tinha fubido ao Ma-
giitcriodamais alta fabedoria. Em Bar-
celona andava na efcola dos primeyros
rudimentos da Gramática, declinando
nomes, conjugando verbos , ignorando^

Dij &



II tttf

,.| n,

•i
||

'«'

40 ^iiá rfo Tatriarcha Santo ígnacio de Loyola,

& conferindo com meninos incipientes te entendo fingido Anjo de hz , & efcnrè-

quem compunha livros, & dictava ícien- íw^o Author ue enganos : ^kr$ <^.ve eu nao

cias, encaminhando a proficientes,, Sc en- effude 9 pára que naifirva a meu Senhor ,

amando a fcr perfeytos. E quanto fe te- nem ajude âfzlvâçao das dmas> que elle re>

mia o Demónio deííes eftudos de ígna- «y'0 com o [eu fangne. Mas naó lograrás o
cio prevendo a guerra, que com eiies lhe teu intento; porque com o leu favor te»

havia de fazer , poiseraõ dirigidGS para nho conhecido o seu engano , <k com a

aconverfaõ das almas, que elle naó que- fua graça tu ficarás o enganado» E indo
ria ver livres do inferno \ bem o moííra- logo a cafa do feu Meflreo levou cerniu

va em huma ardilofa tentação,» que como go à Igreja de Santa Maria do mar , &
taõ grande eftudante em as armar 3 do ajoelhado diante deile lhe deoconta da
mefmo eíludo de ígnacio lhe fazia anzol tentação do Demónio , pedio perdaô da
ifcado com as doçuras do feu goíio, negligencia paffada,proteítou infailivel

para o pefcar,& divertir do zeioíocuy. emenda,fez voto de naõ deli ítir dos cuy-
dado com que o via aprender. Porque dados de eítudar, pedioíheofízeííe dar
quando elle eftudava as fuás liçoens , fa- liçaôtodoios dias, &caftigaíTe,&açou-
zialhe vir à memoria os Myfterios , que taffe como aos outros meninos , fe elie a

Deos lhe havia communicado: & corno naõ defte bem decorada» Defarmada eíla

eítas lembranças lhe excitavaõ terniíli- tentação cem aquelle aclo taõ heróico,
ma devoção , & provocavaã fuaviffimas & parecido com todos os do feu género-.

lagrimas
; ofaziaõcfquecer do livro, & foefpirito; pararão também as íuascon,

ter faftio aoeítudo. O que havia de fer folaçoens fufpe^tofas , & profeguio o
liçaô de conjugar o verbo Amo amas

f era feu efíudo com manifeílo proveyto,
huma fuípenfaõ dos fentidos , & tal cie- perdendo o Demónio o anzol da tenta*
vaçaõ do amar a Deos ; que acabava em çaó,& cambem a ifca das confolaçoens,
doce contemplação , o que no cufío do com que queria divertir a ígnacio do ex.
aprender em todos coíluma a fer amar- ercicio de peícador de almas.
gura. E vendo ígnacio o pouco que a- jj por confelho do feu Meítre, &
proveytavanoeftudo divertido comef- de outros Varoens doutos começou en.
tas confolaçoens do efpirito taõ frequen- taõ a ler o tratado de Milite Chriftiam
tes; entendeo quedeíla fuave diverfaõ
eraõ cilas a caufa ,& jà taõ radicada , que
lhe era muy to difficuítofo impedir aquel-

las elevaçoens , quando elle lhes fechava

as portas,para que naó entraífem,& muy-
10 mais lançallas defi depois de entra»
das.

74 Vendo entaõ o grande dano do

compoíioporErafmo Roteredano, eíli-

mado naquelle tempo por douto , & elo-

quente
;
para que elle com o mefiho etíu-

do aprendeífe a lingua Latina , & foífe

notando na elegância do Author os pon-
tos, quetratavadematerias efpirituaes.

Porém Ígnacio, ainda que feguindo o
confelho dos que lhe inculcarão a licaõ

feu eftudo no pouco , que fevia nelle deite livro, certamente achava nclíe o
adiantado

5 advertio , que fó quando ef- feu bem frafeado eftylo ; com tudo repa.
tudava era o tempo certo daquellas en
chentes de confolaçoens , & doçuras , &
naõ quando exercitava a oraçaõ ,& peni.

tencia , ou qualquer outro aclo de devo-
ção^ recolhimento efpiritual. E porque
nt ífo diverfidade de tempos , & varieda-
de de aífedlos entre íioppoítos conhe-
ceo a tentação, &rec:5nbeceo o tenta.

rou, que nas horas em que o tomava na
maõ,& começava a ler, fenda esfriar felhe

a devoção ,& entibiarfe o fervor , o que
naõ experimentava depois de o naõ ler,

& fechar. Eifto baftou para fe defpedir
dafua liçaõ, & j.i deíde eíle tempo ficar

defaífcyçoado ao livro , & depois orde-
nar, que fem muy ta cautela naõ fe IcíTem

dor, rorcpeo contra elle, SdlieduTe:^ na Companhia asobras defte Author. O
leu
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feu prezado livro,& o da fua continuada
liçaó era o da imitação de Chníto, & def-

prezo do mundo, dizendo que depois
dos Sagrados Euangelhos naó haveria
outro de matéria efpiritual, queoigua-
laífe. E de tal forte íeguio os feus dicfta-

mes, & fedeyxou penetrar da fua liçaó,

que era chamado o Contemptus mundi
com alma, ou a alma do Contemptus mun^
di: porque efte era o argumento do feu
amado livro.

§. VL

76 "^T Efte tempo , em que ígnáeio

X^í íe achava jà com alguma me-
lhoria na dor, & debilidade do eíloma.
go , & também defcançado dos trabalhos
das fuás navegaçoens, & jornadas de Je-
rufalem; tornou a renovar as fuás peni»
rencias , que por confelho dos feus Con-
feffores até aqui as havia temperado,
quanto entre (i podiaõ concordar o defe-

jodasfuasafperezas, & o confelho dos
que lhe perfuadiraõ a fua modificação.
Mas Como eíta abftinencia de mortifica*
çoens mais havia fido neceíTaria , que de-
liberada

y
o que teve de renovação o feu

exercício , foy acrecerttat elle o das paf-
fadas , de que logo lançou maó. Veftia
huma' túnica cortada como camiza , &
era hum cruel ciliciou abria ás folas dos
çapatos com taõ amiudados golpes , que"

porellespudeíTem entrar todas asafpe-
rezas , que mortiíícaó aos pés defcalços,

fazendo parecer a todos por oceulta in

duftria , que os trazia calçados. As di*
ciplinas eraõ três por dia, & noyte, £cos
feusinítrumentosjoude cadeinhas de
ferro, ou as da fabrica ordinária : a cama
humas duras taboas, que ainda hojefe
guardaó no Collegio de Barcelona, co-
mo eftimada prenda da fua veneração , &
também a da mal entrouxada lã , em que
íe deytaya , quando cnfefmo: o foio , o
que podia conciliar aquella cama fendo
demadeyraj&aduraçaõdotempojoque
lhe poderia refiar da continua oração,
que os feus íicis domeíticos, fora que elle

'Primeytò. 41
osfenciífej lhe viaõ ter fempré de joe«
lhos: a Comida, mais era jejum, queíu*
ílento, ainda adminiftrado pelos donos
da cafa, em que morava, por lhe fervirem
com efta charidadecoartada àfuafabo-
rofa inédia : a qual era de tanto feu go-
fto_, que nem ainda quando por alguma
vez enfermo havia de fer o conforto da
commua bebida , queíecoftuma dará
qual quer doente , fe efquecia da mortifi-

carão, dizendo fempre ^ Deyxemos pa-
decer o coípo , & falvemos a alma* As
horas que no dia naó eraõ dofeueítudo,
& por qualquer outro motivo vagavaõ
para a fua deVoçaó > as naõ perdia, fre-

quentando muyto a dos templos , que
Vifítava^ principalmente o de N.Senhora
do mar > onde fe confeífaVa ) & commun-
gava cada oito dias : & ordinariamente
ouvia MiíTa, Veí peras ,& Completas na
Igreja Ca thedral , &pordevoçaõqueti-
nha a S. Eulália , dentro da Capclla dá
mefrna glonofa Virgem*

CAPITULO X.

íDo Livro dos exercidos de Santo

Ignacio.

5. 1

11 Onvertido Santo Ignacio y g|

fem ainda tratar de etfudo; poí
infpiraçaõ de Deos eftandonafua cova
de Manreza poz a maõ a hum trata lo de
exercícios^, que como outra voz do Bau-
tifta fahmdo daquelles defertos ainda
hoje defperta aos homens , & lhes perfua-
de a penitencia. Deite Livro afiim pe-
quenoj & !em fallar mais que com as vo«
zes mudas de humacompendiofa eferi-

tura > faó taó bem impreítos os feus bra-
dos^ que faz òuVir os furdos peb pecca-
dO;*& ainda refufeitaros feus mortos> &
aos que jà refufcitàraó guia com a luz do
Efpirito Santo atè os levar à Pátria dos
predeítiria dos. He como a funda de Dafe

yid derribando os mayores Gigantes da
D lij obftina»
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obílinaçáó da culpa , & ainda inumidan*

do ao Demónio ncites Filiílecs acanela-

do ? & líío fem mais armas , nem taztr

rnsts fendas, que as das pedras da verda-

de, empregando, as no coraçaõ,acnde vay

aparar o emprego dos íeus tiros. Ou.
trás vezes lem bradar, mas fó aconfelhar,

& encaminhar, he como oefpelhoquan.

d !>moífra osdcfeytos dos que íevaô a

ver nclk : & quantas íaó as folhas , que

ncíle livro íe vaõ lendo , tantas vem a íer

as cortinas do efpelho da confciencia,que

juntamente fe vaò abrindo-E daqui nafce,

que depois delid js os íeus confehos, âc

viílososieuseffeytos , huma pane dos

convencidos paífando de mãos a fer

bons; outra dos conhecidamente bons,

paíiao a fer melhores. Gonhrmaó eíia

verdâds osmuytos, queforaô acabara

vida na claufuradas Religioens , & de»

pois íubiraó a viver entre os Bemaven»

íurades , deyxando a Igreja enriquecida

cie Santos- E tanto a pezar do Demónio,

que vendo os da Republica infernal a lg.

macio lago no principio da fua conver*

íaô, cílando ainda na cova.de Manreza,

fajerlhe tanta guerra com eíle Livro;

bem íe podiaõ queyxar dtl!e , como fe

queyxavaó de Chníto, pois Jogo nos
pnneyroseníayos das armas , que havia

de mover o íeu elpirito , tanto anres do
tempo ua t undaçaó da Companhia jà os

começava a atormentar foeíerevendo, &
ainda naõ pregando.

78 Efcreveo Santo Tgnacio eíle Li-

vro , poílo que pequeno pelo volume,

muyto avultado pela matéria, que não ia-

bia mais que íer, & eícrever, nem conful-

tava Oráculo algum cit letras , que lhas

empreílaffe. E os que conferirem os pro.

fundos argumentos deílt Livro com a

falta da fciencia dofeuAuthcr, não íe

deyxem penetrar tanto da fua admira*

çaô, que cheguem a duvidar deíla verda-

de, ou a eícondtlla fio impomvel. Porque

fe tiverem lido o que efereveo hum Pef«

cador cari bem deílituido de letras , &
iacneia;! áolt admirarão de lheouvirem

dizer; Vijum eji §ftl ítm Santio,& nobis:

Ignâcio de Loyola,

Afíim pareceo ao Eípinto Santo,& mais a

nos. Aos que íaó ignorantes deletras,ôc

fciencia acquirida,& faó iliuítrados peio

Eípinto Santo,não fe lhes duvida a intu-

ía. Èhe o que dizemos juizes da Sagra-

da Rota nos proceifo» da Canonização

de Santo ígnacio filiando deite Livro:

Cum di tía exercitia fatia fuerint eo tem-

poret quo dtrius B.Pater erat idiota, & lif%

terarum ignarus , utique cogtwur fateri

diEtam cognitionem , & lúmen infnfa po*

tius, quhnacqiufiiâ fuiffe. E que Sanco

Ígnacio riveífe illultraçoens do Efpinto

Santo, quando na fua cova de Manreza

eícreveoeile Livro dos exercícios; nin-

guém o duvidará, como mais largamente

o diremos em outra parte da fua vida , 3e

fe entende do quediííeraô ao PapaGre-

gorio XV. os Auditores da R.ota, for-

mando eííe cooceyto das akidimas li-

çoens , que o Efpinto Santo unha dado

a Santo ígnacio;Ex tis qua? Divino Magi-

Jteno dtdicerat. Qu,em eícolheo a igno-

rantes pefeadores para Apoítolos dou-

tos., bem ellà mollrando ,
queíoy divi-

na a eleyçaõ, que fez de Ígnacio fendo

hum Soldado fem letras ,
para por fua

boca nos dar o Efpinto Santo documen-

tos altiííimos. Nem banto Ígnacio foy o

pnmeyro exemplo deíleeftyiode Deos,

ainda ju depois de levantado o alto edifí-

cio da Igreja íobre a pnmeyra pedra, que

de íua natureza não tinha para eííe o

proporcionado fundamento, baó Paulo

não havia eítudado em alguma Gniveríi»

dade as letras , que depois eníinou , nem
as feiencias, que di<ftou,& tão profunda-

mente efereveo. Edefcendo nos à confir-

mação particular deíle mefmo argumen-

to nos tempos a eíle nofío mais próxi-

mos ; temos hum entre muy tos exempla-

res da Sabedoria Divina explicada por

quemsinda não tinha os adequados ru-

dimentos da humana, como S.Lourenço

Juíliniano: o qual também efereveo a f-

fump-os de muyto mais alta fciencia, do
que a acquirida por letras : Libros eíiam

caleitem doBrinam i
ac pietatem \f irantes

Giammahca pene rudis conjcnpjit, ín

Offic
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Oífic.Brev.Rom. E nem he deíTemelhan- a methodo de arte pratica da vida efpiri-.

teo outro exemplar , que admiramos em tual , o que antes de íe ler cite feu Livro^

S. Oiogo de proíiíraõ leiga do habito de nad fevia no uío commum das medita-

S.Francifco, que fem letras algumas ac- çoens. Porque ainda que também eftasfe

quindas, ainda que não efereveo, fallou liaó em muytos tratados dos Noviífi-

taóaito com as iníuías, quanto epode. mo:s,Vida,&PiVxaódeChrilto;naôera

naõ fazer os míirusdos nas Angélicas:

Mira Dei luce perfundebaíur , adeo ut de

rebus delejiibus^ litteraruwexpers, miran-

dw-.t m rmâum
, ér plane divimtus loque*

retur. In Offic Brev.Rom.

79 E em Santo Ignacio concorrem
Angulares advertências tiradas do que
clle de fi meímo diíTe , 5c delle dizem ou-

tros, como mais fenhores dos^feusíe-

gredos. Qneni dizia , que mais tinha a«

prendido cin huma hora dos myílerios

da Fé , & íciencias naturaes , do que lhe

poderiaõ enlinarem muytos annos todos

os Doucores do mundo, como por vezes Doutor em Theologia antes de acabar a

cníinando fe neiles com foi jncia pratica

a defarreigar vieios , plantar virtudes,

livrar a hun peccid-jr do caminho de

feus errados paíTos,&. cncaminhallo pelos

acertados damayor perfeyçaõ. Affim o
provaoexirào Doutor , k Religiolo da

Companhia o Padre Franciíco Soares no

tom. 4.. de Relig» Ub'9- cap.6. dando a ef«

te livro o titulo de Arte de orar. E potf

efte Livro outros grandes Doutores , õc

os mais iníignesda Umverfí Jade de Pa-

riz, chamados Marcial, Valle, &Mer«
cofo , quizeraõdar a Ignacio a grào de

aífirmou: quemeompo/, hum tratado do
Altiífimo Mylterio da Santi:Tima Trin-
dade , como fe achou entre os feus efen»

tos fecretos : quem eftahdo na cova de
Manreza teveaDeos, paralheenfinaro
que efereveo , como elle mefmo confef-

fou ao Padre Diogo Laynes feu compa-
nheyro, & íegundo Geral da Companhia;
& t imbem ao Padre Joaõ Polanco íeu Se-

crecario: &quem para tferever o Livro
dos exercícios teve também a Santiíiima

Filoforia , no que ohumildiffimo Santa

naõ confentio.

$. II.

8o Orqucefte admirável Livro,co-

mo temos rnoíirado, he huma

taó Angular obra do tfpinto Santo , os

effeytob da fua liçaõ todos faô eípiri-

tuaes, &correfpO'ide o fruto à arvore,

que o produz. Todos osqueochegaõa
Virgem, como o revelou a mefma Senho, ler chamados por Deos, & naó fo pela cu-

ra a huma ferva fua, mandando lhe dizer noíidade inútil, experimentaõ emíihúa
porhumAnjo, queíerecolheífe aextr- tal transformação de vi Ja , ôccoílumes,

citar os documentos daquelle Livro de que chegaó a parecer cnfeytiçados. Eef»

Ignacio, por fer cambem compoíjçaó íua, te juízo, poíto que taó errado, como íeu

como adtante contaremos \ naõ dà que Author, que foy hum herege Ca! viniíta

duvidar à fê humana, para fe naó crer, chamado Gabriel Lerneo, bem confirma

que ignacio {em letras acq liridas , & fó eíle noííb conceyto quando dizia , que
exercitado em armas , eícreveífcefte Li- os da fua liçaó fahiaò delia taódiverfos

vro de exercidos do efpirito- He ver» deíimefmos, que fo entendendo íe que
dade, que depois fendo elle jà Theoloeo, vinhaô fugeytos a algum impuífo de ope-

& acrefeendo novas iííuíh*3çoés,&notu rativos fe y ticos', fe lhes podia deferevec

cias japerfeyçooueíte feu Livro com aí* a mudança das fuás vidas. Nem nós ha-

guns Textos de Padres , & Concílios, vemos de reprovar eilafe.-itença de Ler-

MâS o alto Magifterio com que elle por neo , mais que no fentido fatyrico do feu

virtude das celeftes ifluminaçoens o ef- Author
;
porque na claufula da mudança

creveo, bem moíira fer obra do Eípirito dos exercitantes defte Livro de Ignacio*

Sanco, com a qual Sanco Ignacio reduz io mais he louvor íeu , que calumnú* Affim

3
**
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te via admirado de todos ao Padre Pedro

Fabro hum dos íeus companheyros , co«

mo hum deftro encantador , ôc Meftre

defta arte de enfey tiçar , notadas as ma •

nifeftas transfonnaçoens das vidas ,
que

comella fazia; Mendo algumas Vezes

os enfeytiçados deite Livro os íeus mef-

mos calumniadores,por íe mudar a aceu.

façaô dos feus encantos em defenfa do

Livro aceufado.

81 l± tantos tem ]à fido os exemplos

daquelíes, que rendidos à verdade defte

Livro mudàraõ dos perverfos coítumes

de huma vida para os louvados de outra;

que naõ he fácil reduziilos a numero.Por-

que indo a Companhia jà chegando para

dous feculos,& conísderando o fruto das

fuás Miffoens, doutrinas, & prégaçoens

Euangelicas,que mdo fe deve aos Filhos

de lgnacio inítruidos na pratica deite

Livro dos feus exercícios , por todo o

mundo Chriftaõ ; bem fe deyxa compre,

frender , ainda que não apontar , o feu

vulto numerário. Os primeyros con-

vertidos deíle Livro foraõS. Francifco

Xavie r, Pedro Fabro, Diogo Laynes, Sc

Affonfo Salmeiraó, & os outros feus

companheyros : os quaes divididos por
díveríos Reynos , Províncias ,& as qua-

tro partes do mundo,praticando,& acon*

felhando os fantos exercícios do mefmo
Livro, fizeraõ numerofíífimas conver-

foens. Efemelhantes a eítes foraõ tam»

bem outros filhos de lgnacio aífinalados

Meftres deita arte de converter : a qual

ainda que não feja a da feytiçaria, que fa*

tyrizou o Herege Lerneo; bem poderá

parecer fanto contagio , que originado

no efpirito de lgnacio fcy tocando aos

íeus primeyros filhos;& depois aos que
fuccedèraõ ,& vaõ fuecedendo acluaes,

& futuros. E porque efte advertido con-

tagio não fóhe tranfeendente pelos Me-
ílres, que o cornmunicaõ dando as lições

defte Livro, mas também paíTaô a ferir

os corav,oens dos que as tomaõ; dahi tem
emanado as converfeens dos muyros,
que najRepubljca Chrifiã mudàraõ de
vida, & d*.s niaísque a foraõ profeíFar

lgnacio de Loyola,

aos clauítros reiígiofos , confe fiando

elles mefmcs, & todos os que viraõ eftas

mudanças , deverfe eíte taõ copiofo , Sc

luzido fruto àmsravííhofaluz, que no-

ites exercícios he a guia íegura para alu»

miarconíciencias , & encaminhar almas.

Eftasfsô asrazoens, porque Santo lg-

nacio dizia, que os exercícios do leu Li*

vroeraõ as armas da Companhia ,que a

nimadas pelos auxílios Divinos coníe-

guião para Deosmuyta gloria neíte tão

finguiar ferviçofeu. Aeonfelhava a feus

filhos , que não fóenfinaffem a pratica de

orar, que nellefe continha como alma da

vida efpiritual ; mas também como for-

ma , ainda para a religiofa. Aílim o deo a

entender oinfigne Meftre Manoel Mio-

tiâ primeyro feu Coníeífor,& depois feu

filho , louvando tanto cita direcção dos

feus exercicios,quejulgava eráo o meyo
mais proporcionado para o proveyto ef.

piritual próprio, ôccommum. Enãoera

fem muyto , & acertadiííimo fundamen-

to eíie feu juizo
;
pois fabia , que eítes

íaô fantos exercícios os havião diclado

Deos , & fua Mãy Santifíima quando eile

os efereveo.

§. III*

Tnsru^ar prova he de todas eftas

verdades o publico , & honorifi-

co Elogio, que deite Livro de exercício*

de Santo lgnacio fazem muytos Santos,

& Varoens efpirituaes , que o tem lido,

& exercitado os feus documentos , def-

fazendoacegueyrado^ Hereges cppof*

tosaefta tão grande !uz. Na Apologia,,

queem defenfa defte trstado de exercí-

cios faz D.Bartholomt u de Torres, Bif-

po de Canárias, illuflre por virtudes, &
letras, invocando a Deos para authori

zar a fua verdade, diz fem aííeCíação,

nem íifonja , que fazendo ellc cites ían.

tos exercícios emAlcaíà, muytomayo*
res verdades entendera logo nos primey.

ros dias defte fanto retiro, ào que havia

conhecido em tantos annos de eftudo,

&enfínode Theologia. S. Caries Borro»

meo



Livro
meo fendo também outro exercicante

delias meditaçoens de Santo Ignacio na

Cafa profeífa de Roma, quando lhe deraõ
o Capello da fua Dignidade

; formou ta5

levantado conccyto das liçoens myíhcas
defíe Livro; que ao menos huma vezca-
da anno , & tal vez duas podendo , fe re-

colhia a exercitar eftas armas doefpiri»

to, guiado pelos Paires Meftresjoaõ
Bauníta Ribeyra, & Francifco Adorno,
ambos feus Confeííores ,& filhos de l§?

nacio^ aos quaes, como fe elle foííehum
Noviço da Companhia, dcfcobria todos
os movimentos da íua confciencia, & pe-

dia lhe deífem os pontos das fuás medita*

çoens. íVIanioupor hum decreto Syno»
dal, que não fe ordenaffe fubdito algum
feu,femqueprimeyro fe puriíicaíTe com
oexercicio das medicações deite Livro.

E quandonão pudeíTem por todos os dias

nelleconíignados, foífe ao menos pelos'

feus oyto primeyros,que faõ os da maté-
ria dosNoviffimos. Eparaeíleminiíte«

rio, attendendoàsmayores cõmodidi.
des a elle neceífarias , fez lavrar hum
quarto de muytosapofentos, chamados
Afcetonon : no vocábulo Grego : & no
Latino: Exercitâtorittm: quehe o mefmo,
que lugar deputado para os exercidos.

Tanta era , como efta , a eítimaçaô que
fazia dfiíbe Livro, pelo qual lia todos os

dias psra preparação do (eu efpirito,

louvando fempre a fua alta , & profunda

matéria, o que fez em humaoccaftaõ par-

ticular fallando com o Duque de Man-
sua. Porque moftrando4he elle a fua co»

piofíííima livraria , o S. Cardeal lhedeo

noticia da fua, dizendo, que pofto era fí

de hum pequeno livrinho > o preferia a

todas as livrarias do mundo, atccndendo

ao proveyto, que nelle intereílava. E per-

guntado pelo Duque , que Livro era a»

quelle de tanto preço ; refpondco , que
era o pequeno,& grande Livro dos exer-

cidos de Santo Ignacio*

8$ Entre os muytos Prelados imi-

tadores defte grande exemplo de S. Car-

los Borromec, foy o ílluílríílimo Senhor

D» Ambrofio Ignacio de Efpinola Arcç-

Trimeyro.

bifpode Seviihajhum fegundoS.Ambro
fio, cambem por reprefcntação dopri-*

meyro na perfeyçaó de todas as virtu-

des
, que fazem hum perfeytiííimo Prela-

do. Se diífermos que as eítudou,& aprcn-

deo todas fazendo os exercícios do San»

to Patriarcha ; não fera fem muyto fun-

dado argumento ; porque defde o tempo
de eftudante os fazia todos os annos em
alguma Cafa da Companhia por efpaço

de oyto, ou dez dias. Emoftrando que
ainda affim o convidava o Livro deftas

meditaçoens a que repetiífe o góíto , que
lhe dava na fua doçura \ acrefcentava em
cada anno mais dous triduos , & em cada

mez, mais hum, como não fatisfcytoda-

quella fuave porçaõ do efpiri to. E quan»
do Bifpo , fazia lhe imusífem o exemplo
todos os da fua familia huma vez cada an-

no, parecendo ofeu Palácio hum fervo-

rofo Noviciado; E procurou que os Re-
ligiofos da Companhia de JESUS def-

feoi ctlcs exercicios às Relígíofas dos
Conventos de fua junfdiao, crendo,

que a ífim in druidas, & encaminh adas fe-

riaófíeisEípofasde j£SUSChrií}o,aííirn

como elle experimentava em íi a fideli-

dade, que devia à Igreja Efpisfa fua. A
qual fidelidade feviá guardada emHef-
panha na exemplar vida dos Prelados,

que faziáoeíles exercícios guiados pelo

Padre Pedro Fabro.

84 O venerável P. Meftre Fr. Luís
de Granada taó ílluftre por letras , como
por virtudes , dizia , que nunca poderia

explicar a luz das eternas verdades, que
nos exercicios de Santo Ignacio lhe ha-

via Deos communicado. O P. M.Fr.Luis
de Eftrada Monge Ciílercienfe dizia,

que Santo Ignacio nos feus exercicios

tinha aberto hum Noviciado univerfal

para todo o mundo. O Cardeal de Pero-

na dizia , que depois da Efcritura Sagra-

da não havia melhor Livro , que o deíles

exercicios. Edeyxando outros muytos

elogios do mefmo aífumpto, que por ef-

cuísrmos a dsífu faõ de noticias idersti»

cas , não fazemos crefcer mais efte vo!u»

me; não he bem que deyxemosnonoíío
filencio
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filencío oquefaz D.Joaõ Pedro Camo

Príncipe ,& Bifpo Bellicenfe nocap. 10.

da fua direcção eípiritual, fallando deftc

Livro dos exercícios de Santo Ignacio,

&tambcm fallando com o meímo Livro,

& diremos tudo pelas fuás meímas pala-

vras. E de Livro he todo de ouro,ou pa-

ra melhor dizer , mais preciofo que as ri •

quezas , & theíouros de todo o mundo*

Todas as coufas ,
que fe podem appete-

cer, não fe podem comparar com ellc

Confeffo ingenuamente , que o tire y dei.

k,íe he que tenho alcançado alguma luz,

& intelligencia efpiritual. O* Livro Di-

vino/ comporto por particular inípira-

çaõ do Efpirito Santo , nunca baftante-

mente louvado ; nem tal que alguém o

poffa louvar dignamente. Tu ainda que

debayxo de huma fimplez cubertura,en«

cerras a fubiimiífima medulla dos cedros

èo Libano , & guardas o Mannà eícondi»

do, & o graõ de moílarda Euangelico ,

verdadeiramente es huma arvore , que

eftendes os teus ramos por todo o Orbe

da terra. Neíte vulto es pequeno, porém

na virtude es grande. Certamente naó es

mais que fucco , 5c como dizem , huma

quinta effencia deftillada daquella gran-

de cabeça , como por hum lambique dG

ouro,daquclle efpiritual Gigante , que

affim o coitumava chamar aquelle gran-

de Pregador de Andaluzia Joaõ de Avi»

la. Netfe Livro eflà a femente,naõ fóda

excellente Companhia , que eile inftitu.

foio , cujo grande corpo eftà animado do

feu efpirito , & comprehendido neítas

poucas folhas : mas também deo princi-

pio de melhor vida , & fim da fagrada

morte a muytos milhares de homês, que

o chegarão a goftar. Diraõ eftes, & o não

poderàõ caliar , que es tu aquella fauda.

vel levadura , com que fe fazona a maíTa

dos noffos bons defejos : & o ponto de

Ar himedes, com que fe pôde levantar o

Glcbo da terra, (quero dizer)com que

os coraçcens terrenos felevantaõatè o

Ceo.

8f Da Bulia de Paulo III. ra qual

approvatudo o que fe contem ncfteLi;

Uõ Ignacio h Loyola,

vro de exercícios, exhortando a todos os

Fieis a fe aprovey tarem delle , como de

meyoeíficaa para o bem das fuás almas,

dizem huma claufula; Êítaõ cheyos eites

exercícios de piedade, ôcfantidade: &
faô,&feraõmuyto úteis para a edifica-

ção dos Fieis.Jàforaô granditíima ajuda

para os abundantes frutos, que Ignacio,

& a Companhia que elle iníiituhio , não

eeffaõ de produzir na Igreja de Deos , &
em todas as partes do mundo. Semelhan-

te he a eítimaçaõ de Alexandre VIL que

o tinha praticado, Scconcedeo por hum
Breve de doze de Outubro de mil , féis-

cemos, & cincoenta , & fete , a todos os

queosfizeíTcm, fendo dados pela Com-
panhia, & commungaíTem

,
por cada vez

indulgência plenaria,& remiífaó de todos

os feus peccados.

CAPITULO XI.

Do admirável methodo dejies

Exercícios.

§> I.

86 *J3 Araquefevejaõ aíTentadasem

J verdades íolidas as razoens,

queobrigão a fe fazer deíks exercícios

oaltoconceyto,que Varoens tão fantos,

& doutos nos dao a ler nas fuás fenten-

ças , & a ver nos feus exemplos ; he bem,

que logo íe advirta como Santo Ignacio

lhes dà o principio na ordem das fuás

meditaçoens.Começa pela do ultimo fim,

para que foy creado o homem : & como
eíte fimemfubíhnciaheDeos, porque

para fermcs de Deos , & Deos íer noilo,

fomos nós creadosp primeyro paílo,que

Santo Ignacio nos faz dar no caminho,

que devemos feguir da terra atè o Ceo,

onde eítàonoílo ultimo fim, he voar o

noífc efpirito para Deos , & ir a defcan*

çar nelle. Pouca differenca parece que

vay deite voo de Ignacio , quando come •

çaa efcrever as meditaçoens dofcu Li-

vro, aoda Águia dos Êuangeliflas Ssó

Jcaó,
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Joaõ , quando começa a efcritura do fcu vay por diante Santo ígnácio com outras

Euangelho. Forqueie Santo Ignacio ne- palavras, que não lançamos aqui 3 por»

fia primeyra meditação põem os olhos que fó faõ huma explicação das que te-

em Deos, como noíTo ultimo fim ; S. Joa5 mos eferito,& efias poderá o mefmo ex-

tambem os põem nelle , como principio ercitante entender , quando tomar os
de todo o noílo bem. Baeíta meditação, exercícios, Selhas explicarão Padre,que

que he do ultimo fim, chama Santo Igna- lhos der. Confiderem bem afubftancia

cio principio , & fundamento para que defta meditação, os que nefte Livro de
foy creado o homem

;
porque o conheci- exercícios eípintuaes a eftão lendo, &

mento de fe confeguireftefim, hcoprin* veraó Como he certo , & folido tudo o
cipiode todo o leu bem, qual heafalva- quedelletem ditoosfeusiUuftresexer*

$ão de íua alma. E logo ficamos vendo citantes» Eftefoy o motivo , & não foy

como o Efpirito Santo illufrrando o en- outro, o que obrigou aos gloriofos Mar-
tendimentodehum Peícador , &odehu tyres da Igreja a darem as vidas ator.

Soldado, os faz fubirtaòalto nas fuás mentados em cruéis patíbulos : efte ,a

coníideraçoens , ainda que a fubida de que levou ao Geo aos Santos penitentes*

Joaõ por voo mais fuperior , por fer de & a fe enterrarem muytos vivos nas fe-

revelação; & o de Ignacio ló por medita- pulturas dos delertos: & efte, que fez

çaõ. Mas tal meditação, & tão- impor* defprezar as riquezas* fugir das honras,

tante, que dizia Martim de OUave Dou- & fugeytaf as liberdades. Porque a lem •

torde Sorbona , que mais havia aprendi- branca de fefmos creados para Deos , &
doem huma hora na confíderação deíle para nofla confervaçaõ licita ferem as

fundamento, & principio , para íeir ao Outras coufas creadas; faz que o homem
ultimo fim,do que em muytos annos com entre por fí , & coníidere que ío Deos he

o eftudo da Theologia. E o Padre Eve* o feu fim,& que as outras coufas fó íaó o

rardo Mercuriano quarto Geral da meyo.

Companhia coftumava dizer, que fóefte 87 No ponto pois, em queo homem
tal fundamento bailava , para haver mu- fe refolve a confeguir o feu ultimo fim,

dança em qualquer vida; oquefehade encaminhado por Santo Ignacio, entra

entender , deyxando- fe penetrar bem o em huma meditação , que toda he do que

entendimento deita meditação, que tem pôde impedir os meyos deite fim, &nella

muyto que ponderar, como nos faz adv lhe propõem Santo Ignacio a meditação

vertir Santo Ignacio por eftas palavras: dos peccados
,
por ferem elles do tal fim

O homem he creado para louvar > fa- o impedimento todo. Naõ ordenaria ef-

zer reverencia ,& fervir a Deos noffo Se- tas meditaçoens com melhor ordem o

nhor, & por eíle meyo Calvar afuaalma. mais defiro Theologo com afciençia da

E as outras coufas , que eftão fobre a ter- connexaõ , que haó de ter os meyos com
ra , faõ creadas para que ajudem ao ho- os fins : & por UTo fe vay vendo como o

mem a profeguir o fim , para que elle foy Efpirito Santo foy o que didtou efta pofr

creado. O fuco deftas claufulas da medi- tilla por maõ de Santo Ignacio. E affim

taçaõ dofim para que .fomos creados, he moítra por exemplos, comoprimeyfoos

fal var a alma: & o ufo de tudo o mais,que Anjos no Ceo,& depois ohomem no Pa-

Deoscreou para acoafervação da vida raifonãoconfeguiraõofim, paraque io-

do homem , fó ha de fer meyo licito , & raõ creados , por haverem encorrido nos

não fim defordenado- De donde fe feguc, peccados , que para elle foraó o feu impe-

que o homem em tanto ha de ufar deftas dimento. È porqueaconfcienGia década

coufas , em quanto ellas oajudãoparao hum heoefpelho, que lhes dà aconhe-

feu fim : & tanto fe deve tirar delias, cera qualidade dos peceados;_ acónfelha

quanto para iffo o impedem,&g Ainda Santo Ignacio hum exame gèraí de to.

ào?4
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*4§ Vida do Tatriarchâ Santo Ignacio de Loyola,

újs ,& outro panicuiar de alguns , fup * Conquiftadores dos Reynos ternporaes.~

pjadoa diitioçaó que ha entre pecca- Ecfaz comtaó vivas ponderaçoens,que

dos mortaes, venhes , & outros defey- ninguém fe efeufarà de o feguir , fem en-

tos ainda mais leves, & deyxandoaíua correr em conhecida covardia: aíiimco.

averiguação àfeiencia efpeculativa dos moencorreria aquelle VaíTsilo , quefe
que íaoem difcernir eftas matérias. E lo- efcufaííe de militar na conqutíta de hum
go como Santo Ignacio difpuzeíkhuma Reyno da terra feguindo ao feu Rey.

demoníiraçaó em forma efcholaftica: de- Porque fe as condiçoens , que fe confide-

pois de propor o fim da creaçaó do ho- raõ propoftas por eík Rey terreno, faõ

mem,os meyos para confeguir eífe fim,& íufficiences , dizendo elle , que a fua von-

o exame dos impedimentos defTes me- tadehe de conquííiar( tomemos por ex-

yoáj infere, como de premiíTas, a refolu- emplo) todas as terras dos Infiéis; a von-

çaódehurna confiíTaô geral, para que o tadedeChrifio hedeconquiftar o mun-
exercitante das hçoésdo feu Livro con» do todo, & a todos os feus inimigos,

tinue aíiim habilitado os dias dos feus querendo levar ao Reyno CeleíleosfeUi
exercicios, & colha o fruto das outras VaíTalios beneméritos da fua gloria. E
meditaçoens: ôcfaõ logo as que fe fe- para animar aos convidados a feguir a

guem a da morte , a do juizo , & a do in. Chrifto na conquiita do Geo , propõem
ferna.Como tem dito, que para o homem Santo Ignacio neftas meditaçoens os ex •

confeguiro feu fim, ha de tirares impe- emplos deChníro paraferem imitados-
dimentos queodiífkultao, &eftes faô primeyro osda fua vida, como menos
os peccados 5 a lembrança de que ha de diíficultofos; & depois os da fua payxaó,
morrer, fer julgado , & tal vez condena, como de empreza mais euftofa.

do, he o mayor cíhmulo para fedefímpe- 89 E do mefmo modo, que Santo Ig«

dir dos peccados. /sífímeomo diz o Ef- nacio propondo ao exercitante do feu

pirko Santo: Memor^re noviifím* tua
t & Livro o fim para que foy creado, logo lhe

m aiernum nonpeccâbis : & o rhefmo Ef. dà as iiçoens para elle vencer as difficul-

pinto Santo o inípirou aífim a Santo lg. dadesoppoftas pelos impedimentos,que
nacio , para fe ver como ofeu Magifterio
era de mais alta feiencia, que a humana.

occorrem no caminho daquelle fim; tam-

bém agora , porque neftas meditaçoens

propõem o fim dos exemplos deChnfío
§* Ih na conquifta doReyno do Ceo; eníina

ao exercitante a defembaraçarfe dos im-
Stando jà o homem purgado pedimentos, qoefeoppoem à execução
idos vicios , como o propõem defle fim. E para íííòreprefentaem huma

SantOlgnacio nas meditaçoens antece- meditação adous Capitaens, a JESUS,
dentes-, praticalhe em outras a imitação &a Lucifcrr,ambosaarmar combatentes

das virtudes de Chrifto, como o melhor da lua parte. Lúcifer induzindo aos ho-

exemplar, para que o feu exercitante và rnens ao amor das riquezas, à ambição
copiandoemíi mefmo, óípondoemex» das honras, àfeberba da vida,&finâlme-

crciciooquelheadminiílraõasfuascon- featodes os mais vicios. JESUS per-

fideraçoens. E por iíío , na que agora fe fuadindo a todos o contrario ; a pobreza
íegue, inftruidopor efpirito fuperior,o contra as riquezas, odefejodcsdefpre»
pcríuadeaconquiftaroReynodosCeos, zos contra o das honras, a humildade
&fa2erlhe aquelía violência, que tem a contra a íoberba , & também contra os
força das virtudes. Porque lhe propõem mais vicios as virtudes a elles oppoflas.

a Chrifio chamando a todos em feu fegui- E bem fe eíià vendo nefta armcnia de me-
mento paraaconquifta daquelle Reyno ditaçoens ,& combinação dos feus pon-
€£eino, por imitação ao que dizem es tosaquella conlonancia de razoens ,&

eíficacia



LivroT
( fficacía de eípirito, com que Santo Igna-

cio ílluftrado por Deos encaminha aos

homens para os fins
,
que lhes põem di*

ante dos olhos , nos quacs fó , & naò íírí

outro algum ftguraó clles a fua falvaçao.

E he a experiência a mais concludente

prova deftas verdades
j
porque eíia fó

meditação tem fido a converíaó de muy-
tos ? que nos exercícios de Santo Igna»

cio íe renderão ao Capitão JESUS, aítf-

tando-fe por feus Soldados,& movendo-
lhes o coração as fuaves vozes de Chríf*

ío, tem lho penetrarem as abomináveis

í
j

o Demónio.

90 Suppondo Santo Ignació aó ex-

crcitante -> por virtude das meditaçoens

até aqui propoftas,jà em ponto de poder
efcolher o eftado de vida mais conforme
com a vontade de Deos

;
pertende mduf-

trioíamente affeyçoallo ao eftado da po*

breza, por fero mais difficultofo: como
do acerto deftaeleyçaó do eftado da vi-

da de cada hum depende todo o feu bórn

governo ,& por confequcncia a falvaçaó

da fua alma ; deyxou efcrito Santo ígna-

cio hum feu colloquioj noqualfaliando

com Deos moftra ao exercitante odefe-

jo, que deve ter de acertar com o mais

conveniente eftado de fua vida; & depois

aponta,, ôedifeorretaes advertências an-

nexas a efta mefma eleyçaó do eftado;

que bem feeritende fallarelle illuftrado

pelo Eípirito Santo.

§. III.

jl T~^ Iz aflim Santo ígnacio fatian*

| 3 do com Deos j como quem en-

tra a confiderar o eftado de vida > queí

mais lhe convém para confeguir ofimdà
fua creaçaõ >& proteftar a fua indifTeren-

ça. Eterno Senhor de todas as cottfas , eu

faço a thinha oblação com voffo favor dian-

te de vofja infinita bondade ,& diante dé

vojja May gloriofa j &de todos os Santos t

éf Santas da Corte Celeflial ,
que eu que»

ro , & defejo , & hé minha determinação

deliberada (fó quefejavojfo mayorfervi*

ço, éf louvor) em pajfar injuriasse* todo

rimeyrô, 40
o viíupmOiò' toda a pobre zà> affim aã'u'a\

como efjnritiuíl ,qtíerendome Voffà Magef.
tade eleger emiál vida, &ètiãdo Aspálaw

vrâá tem aquellacoilocáçâõ^que alinguà

Guipuícoana de conforciocom a Heípa-

nhola menos exercitada podia exprimir

quem mais fallavâ comas vozes do puro

efpinto ) que com as do eftylo humano»
Mas quem for lendocom atcençâõ o que
ellas eftaó íignificando , notará [emhumá
vontade indifferente hum defejõ taõ ef-

ficaz de padecer j que jà não parece fub-

ordinado: &com hum tal defejo, que
parecendo de conveniência efcolhida^to-

da he de vontade fugeyta. Parece hUma
Oraçaõ de quem não efpeia dquepedei
& que pede o que não eípera: & he mode-
lo para a intenção dos que querem efeo»

lher hum eftado devida, Scde^xaõ ná

maõ de Deos a eleyçaó deífe eftado.

$t E logo propõem as meditaçoens

da vida de Chriftój qiie todas tem aobe-

dieneia^com que veyo mandado ao mun-
do \ Mifit me Pater: & támbem eftà ã fuá

vinda ao mundo por elle deíejáda : Oblám

tus quia ipfe vofait.^Nú meditação da Enw

carnação dó Divino Verbo y quer que

coníidere ò exereitaríte , como o-Filho

de Deos fe fez homem por feu âmõr , pa
.'

ra que elle |por amor de Deos não recufe

o eftado y que fe lhe reprefentarfer fervi-

çofeu. Depois aponta a meditação do
Nafcimento de ChriÍTO em fanlmà po-

breza ? & trabalhos
5
para qiie o exemplo

do feu Rèdemptor ò anime a padecer, co«í

mo elle padeceo. Vay continuando còrrt

as mcfmas meditaçoens da vida de Ghri-

fto ;& nas]que propõem, a fuá aprèfcritaV

çaô no Templo ) fugida pára o Egypto,

obediência a feus Pays em N azáreth , &
fua aufencia delles quando no Templo fer

retirou de fua companhia ; váy-diípôndo»

as duas eleyçoeus da vida commua , &
vida religiofa: o eftado da vida commuá>
na òbfervancia dós mandamentos : & nar

obediência âos P*ays Maria.,& Jofeph en-^

tre as paredes do Templo , onde íe dey«

xou ficar por alguns dias femelles/ óef-

tado da vida religiofa. E aflim neftas me*

E ditaioèííã*
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50 Fida do ^Patriarcba Santo Ignacio de Loyola,

ditaçoens, como nas fubfequentes dif- veytos, ou danos, que fe podem feguír

põem Santo Ignacio aofeu exercitante de ter tal, ou talofficio,oudeelleonaó
para a perfeyçaó da humildade, fundan- tomar t fexto, fey ta a eleyçaó, offcrecella

do de todas as virtudes, a firmeza de aDeosparaque a confirme.

qualquer eftado, em que ellefe deliberar 94, Quandojà o exercitante vayfen-

Viver. tindo a deliberação da vontade, para cie.

95 Se bem fe advertir, veremos a gerefte, ouaquelle eftado; depois das
Santo Ignacio na difpofiçaô neceíTaria ao coníidcraçoens jà ditas fobre o fim , me-
eítado , que íe ha de efcolher , paffar de yos , & tempo para o acerto da eleyçaó;

huma perfeyçaó para outra, como quem propõem quatro regras , que he bem as

as leva por gràos mais, ou menos proxi. confidere quem agora as ler , para ir no-
mos ao ponto da eleyçaó do eftado. E tando a delicadeza do Efpirito, que as

affím depois do que até aqui tem diícor- dieta, & como íempre Santo Ignacio dif-

rido entra a propor outras reflexoens corre nellas illuftrado por Deos. A pri-

neceffarias para a dita eleyçaó , como faõ meyra,quevejaeu, jàque me refolvo a

a do feu fim , a dos feus meyos , & a do eleger eítado , fe o amor , que a iííò me
íeu tempo. A primeyra hc a que fempre move,defcende do amor de Deos : de ma«
elle traz diante dos olhos, ckheofim pa- neyra, que experimente cu em mim, que"

ra que foy creado o homem), que jà eftà ojamor, que tenho ao que eícolho, he por
'advertido fer para íervir a Deos. A fe- Deos , & naô por refpeyto algum huma»
gunda he prever , fe para[efte fim he me- no. A fegunda,que aconíelhàra eu a hum
lhor fer religiofo , fe cafado ; & efta ad- homem , a quem defejàra toda a perfeyr

vertenciahe a da eleyçaó dos meyos. E a çaó, fe elle fe achara nas circunft anciãs,

terceyra he a do tempo da eleyçaó. E ef- em que eu me acho , para mayor gloria de
te tempo divide Santo Ignacio em três: Deos,& proveyto para fua alma, toman-
o primeyro , quando de tal maneyra mo- do para mim o coníelho , que lhe dera. A
ye Deosavontade, que fenaõ pódedu- terceyra, fe cu meachàrana hora da mor-
vidar, fer aquella a de Deos: como quãdo te , que eleyçaó quizera haver feyto au
chamou a S.Paulo, &a S.Mattheos. O taó, &effa fazer agora. A quarta , cuy-
íegundo, quando naõ havendo efta cer- dar eu , como quizera haver deliberado

teza, ao menos pela experiência das con- no dia do juizo acerca da matéria prefen*

folaçoés efpirituaejs pôde entender tam- te,& deliberarme agora deííe modo. Por
bem claramente, que aquella he a vonta- fim deitas quatro regras aconfelha Santo
de de Deos. E o terceyro, quando femíe Ignacio, que o exercitante offereça a

ver perturbadopor moçoens ,. &jefpiri- Deos a fua eleyçaó, para que fua Divina
tos entre fi oppoftos, fe inclina a efcolher Mageftade a confirme, fe he que lhe agra-

aquelle eftado , que lhe parece mais pro- da. E depois que entre logo nas confide»

veytofo para a fua falvaçaó. E para o a- raçoens de reformar a vida conforme ao
certo da eleyçaó do eftado nefte tercey- eftado , que jà tem previfto nos exerci-

ro tempo , por naó eftar taõ clara a von- cios, & íuas advertências,

tade de Deos,propoem féis pontos dicla-

dos pelo mefmo Efpirito , que em todos
cftes exercícios o vay illuftrando. Pri-

Uieyro, pór diante dos olhos ascoufas,

das quaes fe ha de fazer a efeolha : fegun- «9§$e»
do, attender ao fim de fer creado por
Deos s terceyro , pedir a Deos luz para
eleger conforme a fua Divina vontade:

quarto , & quinto difeorrer pelos p?o-

i CAPI.
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CAPITULO XII.

Continua-fe a mefma matéria

95

Livro Trtmeyro* 51
do na ícgunda

5 & tefceyra femana > (}ue

pertence avia illuminativa, he de que o
exercitante ionite zs virtudes de Chnf.
to

; «Separa tlto íei-vern as meditaçoens,

que começaõ peta conquifh do Reyna
doCeo, porimáaçaóàdoPveyno dater^.

ra,&eípecialmente a da eleyçaãdoefta»

do , que he d«is coníideraçoens da fegun-

da femana ; & depois codas as que repre-

íentaó as vi&onas de Chrifto noíTo Se-
nhor na fua Santiílima Payxaõ , que faõ

Ividio Santo Ignacio â maté-

ria dcfte feu Livro dos exer.

cicios eíptrituaes em quatro femanas, fe

nellas accómoda as três vias, que chamaõ da terceyra, as quaes o exercitante verá

purgativa , illuminativa y & unitiva : ou Ci^ algum Livro defta matéria , & quem
por outra divifa , a via dos incipientes, lhe der os exercieios , irâ ordenando aa

proficientes, &perfeycos. Aprimeyra, ponderaçoens a elíes convenientes. Na
he a dos que cameçaó a tratar de íahir quarta femana , quehe a da via unitiva,

dos feus peccados : & por íífoíedis via propõem Santo Ignacio os myíknos
purgativa , ou dos incipientes. A fegun. gloriofos , que fervem para exercitarmos

da , he a dos que vaõ aproveytando , & a efperança } & amor das coufas eternas,

imitando as virtudes de Chriíio; & por principalmente para participarmos nefta

jífo íe diz via illuminativa, ou dos profi- ?*da de algum modo as eternas delicias

cientes. E a terceyra ,he a dos que já tem por meyo da contemplação' Em todo ek
aproveytado j & fe unem com Deos; ôc te Livro enfina Santo Ignacio vários

por ííTo fe diz via unitiva , ou dos jà per» modos de orar,apoma regras de difeernie

feytos. Para a via purgativa deo Santo efpintos,& para fe conhecerem,& cura-.

Ignacio huma femana : para a via illumi- rem os efcrupulos , o que fmgularmente

nativa, como mais larga, deo duas: &pa* fe eílà vendo em huma carta, que elíe

raaunitivadeohuma.Todoefteheofuc- efereveo de Veneza a huma Monja de

co , & íuhílancia das meditaçoens deft e Barcelona neceflitada por ventura dos re-

Livro de Santo Ignacio, no qual com- médios para as tribulaçoens
, que elles

prehende todos os methodos de orar cõ caufaõ em huma alma, & he a feguinte, &
a individuação que eítamos vendo, &ad« tirada do que elle experimentou nagra-

mirando: naõ porque antes de fe conver- viílima tormenta } que lhe movèraõ os

ter a fi , & fepultar na cova de Manreza íeus efcrupulos, como jà temos dito^

jà foífe Meítre em methodos daoraçaõ; 97 Deduasmaneyras nosinjlrue Deosi

mas porque naqueíla gruta fiou delleo ou para melhor dizer $ de huma maneyra

Efpirito Santo eíle Magiíierio,para dalli nos m/true elle por (i mejmo $ & de outra

fahir convertendo aos outros pelo mun» permitte, que fejamos inffruidos por ou-

do todo, ou por fua doutrina, ou pela de tros. Napnweyra, he hum fentimento de

feus filhos , & fempre pelas vozes deíie maravilhofo deíeyte, o qual em eyitrando na

aima lança fora delia toda a tribulação »
aívro.feu L

95 O intento de Santo Ignacio na oceupada -inteyrame.^e do Divino amor,,

primeyra femana, que toca à via purgati* a, arrebata toda a Deos. A luz que traz co*

va, heahmpar asconfciencias dospec- figo eonforta o entendimento para conhecer

cados , para o qual fervem as meditações^ ffluytos caminhos fecretos , que lhe defcobre,

que jà ao principio deyxamos apontadas ò" por donde caminhará, pára Deos c@m

do fim da creaçaó do homem, & cambem fegurança, & por donde com perigo* O fer*

dosmeyos, & impedimentos do|cami» vor >&''ardor que acende na alma ^ hetaa

nho, que leva àquelle fim. E o feu cuyda- grande , que naofe ojferece coufatao traba*

E ij lhofa$
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5s Fida do Tatridrcha Santo Ignâcio de Loyoía,

lhofa, que anão tenha por confoiaçâo : m- heaprimeyra, quenaôfehadetomarou
nhum tt abalho tao molejío } que nao ihc pa>

feç'idefcanço% nenbumpezotao gtiave, que

não lhe pareça ligeyro '.nenhumas ptnuen*

Cias tao rigorofas , que nud lhe pareçãò fua*

ves. Porem ejías confolaçaens nao [ao per*

manentes em nh-outros^ antes tem fua du°

ração determinada pela vontade Divina,

por cuj o arbítrio vem, &fe vao fewpre com

proveytonojfo.^uandofe âuftnta a Divina

confolaçao, então Demónio achando aber-

ta aporta introduz os (eus ajfecíos de me*

lancolia % quefao como verdugos da alma %&

tromethodo, para eiles fe darem , fenaó

o propofto , & enfinado por Santo Igna*
cio. Porque naõ feraó exercícios de S-an -

to Ignacio os que cada hum dos que os
da©., & toniaõ, derem , ou tomarem a Teu

modo, variando-fe a$ matérias das me-
diraçoens , & a íua ordem , &. naõ íc ia-

zendoa eítimaça© das particulares pon=

deraçoens ísnguiarizadas por Santo ig-

nacio, que como Meíire deíla ciaíTc as

vay apontando a íeus tempos, para darem
o feu fruto íegundo a fua virtude. Nem

defej aofomente apagar em nòs-outros o ef- por ferem algemas muy to miúdas, fe de-

íudodoque hebom, & defejo de agradar a vem defprezarj porque faôgraõsfmhos

Deos. Éájjim nos opprime comhwna prt* de eioíiarda , que cultivados produzem
fundatnfleza , da qual nao poucas vezes, grandes arbuílos de muyto agrado pats

ainda nós-mtros , quando eftamos trtjtes, os íeus cultivadores. He também adver-

apenaspodemos entende? a canfa. Aôraçae tencia muyto importante, & antecedente

hefeca s &eíleril , nacontemplaçao nao a- logo à entrada deftes exercícios , levar

chamosnenhuma confolaçao 1 faltar, & ou- muyto grande defejo de âproveytar ncl-

vir f'aliar a Deos ,he humacov.fa^que caufa les, & mudar de vida quem fequizerre-

tedio , ó" enfado. De nós-outros na/cem tirar por aquelie tempo a fazer conta

huntas tmaginaçoens tao turbulentas de va- comíigo examinando»fe de peníamentos,

riospenfamentos 9 quejà nos nao agrada ou* palavras , & obras , com deliberação ác

íracúufa, fendo chor ar , &gemer , como emendar tudo, defp&ndo-fe to.tal mente

huns defierrados de Deos, defemparados, do homem velho, &ve(tindo»fç dono-
& divididos dellttCuydando 3 que nada de vo;ou fe jà vive aflim defpido,& vdiido,

quanto fizemos lhe he grato , & nada de reformando, Sc renovando o que Ocíta

quanto queremosfazer s he bom. Daqui def veftiduraeíiiverenveihecido,paraoque

cake o animo defemparando*fe a fi mefmo: he muyto boa comparação a da creoa,que

daquife levantao as defconfianças t & def- de quando em quando íe coftuma dar ao

efperaçoens , ér a imaginação ponderado- navio, para fe ver por onde faz agua.

ra,& aggravadora de qualquer culpa ,& Tambeni deve fer de muyto advertida

aperfuaçao de quenaítemcuraãSâffiiçúéS) prudência quem dà os exercícios, para

que padece a alma. E afim nos convém aju* defviardetodoodano efpimuaSa*. uem
damos de hum ejlado para outro ,penfando os tomar. E finalmente tanto quem os

quando eftamos alegres , quanto nos muda der, como quem os tornatj depois de pe-

de repente atrifteza: & quando eftamos dirá Deos osauxalios da íua graça para

triftes , alentamos co a efperancada Divina efta obra tanto do feu ferviço,ha5 deper-

confolaçao j que aos primeyros rayosda luz tender de Santo Ignacio , como de feu

dejlerrarà todas asfebras datnfteza. Author,a fua muyto importante inter*

Ctff&Õ'

§. II. 99 Todo o fruto, que fe tem colhi-

do, & colherá em quanto durar o mundo

98 A Lgumas advertências faó ne- dos exercidos de Santo !gnacio 9 teve a

&\ ceifarias para cenfeguir o fim íua origem na cova de Manreza , que foy

deites íantos exercícios , fem as quaes acíficina, onde o feípiriío Santo, eíiam-

naó is colherá delÍesoírutodefejada;& pou efíe Livro no ardente coracaõ de

quem
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qu:m o efcrevec E logo alli ,fem ainda veflem oraçaõ: & deite exercício feco.
correr o Livro , porque ainda naõ eftava 1 heo muyto copiofo fruto de converfoês,

eferito, jà Santo ígnacio praticando a &; mudando muytos devida íe refolvè-

fua matéria dava os exercícios a todos raõa fer religiofos. Depõem alguns com
os que o ouviaõ , fem elles faberem } que juramento nos proceíTos para a Canoni-
os tomavaó da fua doutrina, & do íeu ex- zaçaõ de Santo Ígnacio, que antes de elle

emplo,jàeraõ feusexercitantes. Porque entrar em Manreza era muyto efeaçoo
divulgando-fe em Manreza quem elle conhecimento, que alli fe tinha de Deos;
era, de que nobreza, & de que valor, naõ & que depois das Aias doutrinas , & fan»

fe pode efeonder a luz da fanta vida , que ias exhortaçoens , fora publica a refor»

elle retirava dos olhos do mundo fepul- maçaõ devida, & coítumes cnriftaõs*

tado na fua gruta. Todos os dias con. devendo-fc todo efte fruto àsprimeyras
corriaõ muytos levados da fua fama de luzes dos exercícios , que jà entaõ prati*

Santo, que jà era publica , & fe eftendia cava por obra , fem ainda os fazer mani.
por muytas partes a ver aquelle exem- feftos por arre»

§> Hl

10 i £~*\ Uando fahia da fua cova > 5c

\J hia pelas principies fuás âú
Manreza,onde via algum numerofo con-

plar da penitencia , & efpelho de fa atida.

de. E como Deos o havia convertido a el-

le, para elle converter aos outros; jà def.

de alli , como quem havia de fer Funda»
dor de huma Religião , cujo inftituto fe»

riaafalvaçaõ das almas; as hia encami.
inhando para elle fim, que he a matéria da curfo de gente, parava, ajoelhava, & pr a-

primeyra meditação do feu Livro* Os ticava fempre guiando almas para Deos*
que hiaõ à cova de Manreza, íó com a vi. ;,E fe a matéria daexhortaçaô era daSa-
ítadofeu pobre trajo, ôc penitente afpe- grada Payxaó de Chriíto; correfponden*
<íto choravaõ os feus psecados , & lhe doas íuas lagrimas as dos ouvintes , re-

beijavaó maós , ôc pés , |fem elle os poder petia muytas vezes algumas palavras,

divertir ; & fem elle o entender lhe tira- para que fizeífem nelíes jimprefíaô viva*
vaõ as pequenas partes , que podiaõ, do efperando do feu fentido muyto impor»
feu afpero faço , para venerarem como re- tante fruto, & eraõ eiras: Em fé ChriBo s

liquias de hum grande Santo , & como & em fua Cruzfe acha verdadeyrâ con»
tal , em fe íahindo da fua prefença , o ao* folaçao ,& alegria, Pareciaõ palavras de
clamavaõ dentro, & fora de Manreza. Thema fobre que difeorria , & provava

ioo E aproveytando-fe elle da oo comfigomefmó coníiderando-fe crucifí-

caíiaõ , aífentado na entrada da fua cova, cado com Chrifto., & querendo imprimir

fazia pòr em ordem de ouvintes da fua nos corações de todos a Chriíio na Cruz:
doutrina aos que tinha prefentes, fazen- & para defpertador deíta memoria tra*

do es amar a fermofura das virtudes ,& zia huma Cruz de pao , que todos viaó,

abominar a fealdade dos peccados. Def- & elle venerava como final da que havia

crevia-lhes a eternidade das delicias da fido patíbulo do feu , & noíío Redemp»
Gloria,& as das penas do Inferno :acon- tor* Erras fuás exhortaçoens também
felhava,&perfuadia o exercício da con* chegavaõ a fruetificar nos ouvintes do
fiíTa5,&communhaõ,& era grande o fru- outro fexo:& muytas Senhoras princi»

to, que fe via em toda a Manreza nos que pães guiadas por feu confelho frequen-

guiados por feu confelho emen Javaõ as tavaõ os Sacramentos da confiflaõ,& có*

vidas. Aos que julgava capazes de mais munhaódeoytoemo^todias,oquenun-
fuperior doutrina, dava pontos de medi- ca fe tinha vifto , àsquaes deraõ onome
taçaõ proporcionada com a fuíficiencia deInhígas,por fer Inhigo> ou ígnacio o
dos fugey tos, para que em fuás cafastU Authordaquclla devoção, ou incêndio*

E íij donde
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54 Fírfá rfo Tatriarcha Santo Ignacie de Loyola,

donde fahia aquelle fogo do amor de por fugir do contagio, que naquelletem-

Dcos , &fe acendia nos quetaõ publica» po ardia cm Barcelona, retir2ndo-fe para

mente o amavaô no divimflimo Sacra mé- Manreza,logo na fua entrada encontrou

to. Eraô também frequentes, &publi- a Santo Ignacio; & contava 5 que em o
cas as doutrinas , que fazia na Praça do vendo interiormente fe fentio reverente

Hofpital a meninos , & plebe rude , por à fua peíloa. E reconhecendo depois ain-

naõ lhe ficar Chriftaó de algum eftado, da mais crecido eíle pio affeclo por occa.

ou idade femofrutoda palavra de Deos, íiaõ, que teve de fervir cfficiofa a Santo

como voz para a converfaõ de todo o Ignacio em huma fua enfermidade
5
pu»

mundo. E porque o púlpito deftas fuás blicava as maravilhofas acçoens , que

prégaçoens era fempre o que formavaõ nelle havia obfervado*

duas pedras na entrada da praça; ainda 10 $ O mefmo pudéramos dizer de

hoje fe guardaô eftas por veneração do outras Matronas, aflim de Manreza, co»

feu Pregador, naõ obítante o impedi- mo de Bgrcelona,que pelo retiro do mor.

mento , que fazem à ferventia , & paíía» tal contagio Te haviaõ recolhido na Ci»

gem commua da mefma praça. dade , eitimando por íinguiar favor de

ioí Hia Santo Ignacio algumas ve- Deos fervir a Santo Ignacio em alguma

zes a fazer vifica ao Monge de S. Bento, occafiaó de enfermidade. E peíToa houve

que o havia confeíTado geralmente de cm Manreza , que antes quiz fe lhe per-

toda a fua vida em Monferrate , o qual deííe hum feu pley to de muy ta importan-

como mais fenhor dos fegredos da fua cia , do que perder a companhia de

confeiencia , & o que melhor conhecia as Ignacio,avaliando por mayor preço a fua

elevaçoens do feu efpinto, dizia muytas prefença, & por nenhum todo o intereffe

vezes, que em Ignacio fe levantava huma da fua caufa. E como elle também naõ

grande coluna da Igreja , hum Apoítolo queria perder occafiaó de fervir à falva*

de todo o mundo ,& outro S.Paulo para çaô dos próximos , naõ deyxava de fe lhe

converfaõ de Bárbaros , & Idolatras. Ef- fazer prefente, nem fufpendia o fanto cx-

te era o conceyto , que geravaõ aquellas ercicio das íuas praticas , que fempre co.

íuas primeyras obras, & principiadas ftumava rematar com hum acto decon.
virtudes cm todos os que empregavaõ triçaõ , ficando efte exemplo do amor de

as fuás attençoens no que lhe viaõ fazer, Deos em publico exercício , que pelas

& dizer } como novas luzes , que nelle fe ruas , & praças ainda hoje fe repetem pa->

hiaõ acendendo, para depois deíterrar a ra grande gloria fua em Hefpanha,&nas
cegueyra do mundo muyto a pezar do índias ; & eira taõ louvável devoção , &
inferno. Semelhante era a eíiimaçaõ,que exercicio taõ fanto , teve o feu principio

defte valerofo Soldado das milícias de das romanas, que Santo Ignacio fazia

Chrifto tinha huma virtuofa mulher de Manreza a humas Cruzes de pedra

chamada Ignes Pafcoal,venerada por fan. dalli diíiantes , aonde fazia oraçaó ; &
ta emtoda aHefpanha, principalmente também quando hia vifitar a Ermida de
na Corte d'ElRey Catholico , que fiava N.Senhora de Villadordiz, eítaçaõ muy-
delia negócios de muyto pezo, para os to fua : porque todos os que entaó o fe-

quaes fora chamada de Barcelona fua Pa» guiaó levados do atrraÊtivo das fuás vir-

tria , onde havia conhecido ,& tratado a tudes,& fuavidade das fuás palavras, fa«

Santo Ignacio. Efta venerável Matrona, hiaõ afervorizados, & ardendo em amor
da qual havemos de fallar muytas vezes, de Deos.

LIVRO
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2)o fruto quefe^ na converfao-das almas
t
&• o mojlra ne^afuá

Hiíloria

Santo Ignacio convertêriddé

iiior dos irados olhos de Deos , ellas fe

quizeffem condenara í-íia por fuás caías

acompanhado com a chahtativa Ignes

Pafeoal , & exhortando-as com vivas ra-

zoens a fc defpédirem do cíeandalofo

trato da fua vida , reduzio a muytas tri-

unfando do inferno, donde Js tirava > &
também do mundo, indo ddíe para o in-

ferno , & fazendo ir a muy tos taô cegos

como ellas. Todo efte fruto do feu ar«

dente zelo era à cufta de muytas injurias*

afrontas, & ameaços, que eíle fofría com
grande paciência , para depois a ter glo-

nofamentc premiada; & também na mefc

ma cafa > onde era hofpede > vivia muyto
bem fervido deftcs defprczos ;

porque os

feus ferventes
,|
juntamente com os feus

jornaleyros, em quanto naõ reconhece-

rão a fantidade de Ignacio , o mortificai
* va@

CAPITULO I.

Continua os[eus éftndosi& também asfuás

converfoenSê

§• í

AM erabaíhnte dcuydádò
do feu eftudo , ainda que taô

empregado com o efficaz pro»

pofíto, a que fe obrigou por

voto diante do feu Meftre > para que fe

dcfcuydaíTe do zelo dedicado àconver-

faõ , & íalvaçaõ das almas : & a das mu-
lheres publicas o trazia muyto eftimu-

lado , naõ confentindo a íua charidade,

<jue tanto à vifta do mundo, & fem te-

\
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vaõ com íemelhantes moleftías vingari- jos , aonde com publico efcandatô hiaõ a

vos das reprehenfoês,& amargofos con- paíTar tempo alguns ociofos,& na conver-

felhos, que lhes dava, femconfentir que íaçaó íòltps. Enaõ fofrendo o zelo de

foííem defpedidos da caía , como queriaó Ignacio, que as Ê fpofas de Chrifto afíim

fazer os Senhores delia , por naõ perder divertidas naõ lhe foííem fieis, profanan»

das portas para dentro os mefmos inte- do as horas do dia com praticas imrnode-

reííes,quegrangeava quando fahia a ga* fias; animoufe contra efte dano defuss

nanciarosdefóra. almas, tratando do feu remédio, que a-

2 Aílim continuava ígnacioeníínan» chouíeria mais efficaz o do exemplo, que

do a reformar vidas no mefmo tempo em o da exhortaçaó. E para fe valer deíie

que aprendia letras , mas fem as preferir meyò, hia fazer os feus exercícios efpi.

às virtudes ; como quem jàdefde entaõ rituaes na Igreja do dito Mofteyro, ou»

fabia, que mais cafo fedeve fazerde fer vindonelle Miíía,confeírando»feí& có-

juíto, do que douto , conforme o confe- mungando, tendo frequente oraçaõ, &
lho, que deita mayor eílimaçaõ deyxou a aííi (lindo nos dias feftivaes aos Divinos

feus filhos. E fem perder ponto defta per- Officios. Naõ deyxavaó de reparar as

feyçaõj naõ deyxava paíTar os que elle Freyras na continuação deftes íantos

ente ndia poderíaõ fervír ao bem das ai- adlos de Ignacio , & muyto mais na fua

mas : porque na mefma cafa , ondeneííe modefHa, devoção,& lagrimas, fervin-

tempo vivia, praticava o exercido da do tudo iík> de motivo para o venerarem

Oraçaõ mental , & exame da confciencia como fanto,& como a tal o defejarem ou-

ao dono delia, & a todos os de fora dava vir, & conhecer. Eou fcífe efte deíejo

muyto acertados documentos, para vive- mais effeyto da fua curioíidade , do que
rem como Chríítaõs. E bem fe vé , que affeyçaõ aos íantos exemplos de Ignacio,

defta doutrina também deviaõ fer ouyin- ou alguma occulta infpiraçaó de Deos
tes os meninos feus condífcipulos,quan« merecida pelo feu zelo; chegou a praticar

do fe offerecefíe matéria, para elle a ín. com cilas , cumprindo. íe [aííim hum , &
troduzir; &queelles naõ deyxariaõ de outro defejo 5 mas o de Ignacio muyto fu-

tomar eftas liçoens, que em todas as ida- perior ao das Religiofas, por fer o da fua

desfaóbem ouvidas, naõ havendo mãos emenda, noqueellasnaõ cuydavaó. A»
coftumes , que as repugnem : do mefmo berta efta porta para entrarem as exhor-
modo que a experiência o tem moítrada taçoens de Ignacio , humas vc zes da per-

em todo o mundo Chriítà5 nosMeftres feyçaõ da Vida religiofa, outras dafeal-

da fanta doutrina, que a Companhia def- dade do peccado, & todas encaminhadas
velada no pio cnfino da puerícia , faz que para o bem das fuás almas 5 começarão ai-

os daquella idade aprendaõ, como apren- gumas a aproveytarfe deitas conferen-
diaõ de Ignacio os outros difcipulos da cias ordenando em melhor forma a fua
fua claífe. E por naõ lhe ficarem fem o vida, & depois ofizeraó todas, chegan-
bem do proveyto das fuás almas , nem do a verfe finalmente o Moíkyro todo
ainda as Religiofas , que vivem mais re- reformado. E para que a reforma naõ en-

tiradasdotratoíecularjlá entrou dentro fraqueceífe, deyxou Ignacio praticadoo
dosfeusclauítrosofeu maravilhofoze- meyo dos feus exercícios efpirituaes,

Io , como agora contaremos no exemplo que deo a algumas para exemplo, que pu-
feguinte. deíTem tomar outras, defaffeycoando» fe

§- II. todas das fuás murmuradas correfpon.

^_^ [
dencias , & ficando defpedidos delias os

3 f/Ora dos muros da Cidade de queas fomentavaõ; & os zeloíbs da Ci-

Sl Barcelona havia hum Mofteyro dade muyto agradecidos a Ignacio por
de Religiofas, cujoOrago era dos An- efte taõ grande ferviço de Deos.

4 O
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, 4 O que cuftou a ígnacio a empre-

ga deita reformação rdigiaí jjdeyxemos

para oterceyro Livro tkíia Hiítoria da

lua vida , que todo hc das fuás perfegui-.

çoens , onde cita fera das pnmeyras 5 &
por hora baila faòeríe, que os cães dsíira»

hidos , & ociofos cm vingança de Ígna-

cio fer o Author da repulía , com que a-

qucllas íleligiofas os naò confentirao

chenar mais ao lugar das luas converfa-

çoens ílíicitas 3 com tal oufadia , St cruel*

dade o perfeguiraõ,que fó a morre lhe naõ

pudèraõdar por Deos o defender. Eítes

tbraô os cuydados de ígnacio eftudan-

doem Barcelona, para o rim deíalvaral-

mas, & zelando no mefmo tempo os me-

yos para as encaminhar por tempo de

dous annos, os quaes paliados, tratou de

fe adiantar nos eíi udos em Alcalà , onde

agora o temos»

§. III.

Epois de examinado ígnacio

da fufficier.cia da Gramática,

•por julgarem ter elle jà a neceíTaria para

paffar aeftudos mayores; hum Doutor
Theoiogo t que foy o (eu ultimo exami-

nador nefte exame dos rudi mentos da la-

tinidade, lhe acoufelhou, que foííea Al-

çai à , para que nefta Univerfidade eftu-

daffe a Filofofía. Tomcuoconfelho ex-

pedindofe para fahir de Barcelona,donde

o quizeraó acompanhar muytos , mas
elle íó admittio três , naõ para logo o fe.

guirem , o que fízeraõ depois , & íe cha-

mavaó Califto, Arriaga, SèCazares. iift

trandolgnacioem Alcalà nos princípios

de Agoftode mil,& quinhentos, & vin-

te, &feis;oprimeyro que encontrou, &
lhe deoefmola, foyhumeíiudantç no-

bre, &: rico natural de Vicloria, chamado
Martinho de 01ave,que dalíia vinte, Sc

féis annos fendo Theoiogo de Sorbona,

& Doutor farnofo ,& por fuás letras foy

chamado ao Concilio de Trento; entrou

na Companhia por myíierioía vocação.

N o mefmo tempo, em que ígnacio em
Alcalà vivia de efmolasj como fempre

fez 3 era fua morada hum Hofpitaí , &.

paífados poucos dias, teve logooccafiaõ

qq feu defejado exercício de paciência,

& defprezos , como çonfequente 30 de
humilde, & pedinte. Porque hum Cléri-

go, & outros ociofos lhe davaõ muyta
matéria para o íofrimento dos defpreza-
dores nzos, & ludibriofâs palavras de
vagabundo, St folgazão , com que lhe fa»

ziaóoabatido applaufodo mundo,quã-
do nelle apparece algum mendigo fuí*

peytofo.

6 Tudo fofria ígnaciocom a fuá ex-
emplar paciência, a qual foy motivo, para

queo Pnoíle do Hafpital da Mifericor*.

dia aSli o accommódaííe , St elle ó agra-

deceomuyto, comocoftuoiado a viver

em femelhantes apofentos : St vendo
que em Alcalà havia muyta commadida-
de para os feus eftudos , <k proveyto ef«

piritual das almas , fez avifo aos três

còmpanheyros, que havia deyxado em
Barcelona , para que o vieífem imitar no
proveytoío exercício do ferviço de
Deos;& a eítes,depois de chegados,fe ag«

gregou outro de naçaô Francez por no-

me Joaõ, que no meima Holpital fc cu-

rava de numas fendas, que lhe fizeraõ

pendenciando com outros: & fó obriga-

do dos exemplos dacharidade de ígna-

cio fervindo aos pobres enfermos , o
quiz acompanhar , ôrelle o admittio. E
veftidos todos /cinco de hummcíinopa»
no parlo, St do mefmo corte até os pés,

Steltes defcalços, fe dividirão por di»

verfas caías os quatro : Cazares,& Ar-
riaga em huma, Caliiio^St Joaõ em outra;

& ígnacio que affim os trazia repartidos

feficoa no Hofpital, até que depois tam*

bem houve devoto, que orecolheo na

fua.

5. iv.

Hegandó o mez de Saó Lucas,

tempo, em que começaõ osef-

tudoi em Alcalà, deo Santo ígnacio o
principio aos feus com muyto fervor,

mas naò fem o do zelo daíaiyaçaó das

almas*

1 »
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almas, porque nefte naõ ccílumava fe* era a principal D. Diogo de Eguia, que

nar;& peio querer fempreconfervar, ôc

junta~nente naõafroxar notezaõ do eí*

tudo 5 no mefmo tempo ouvia a Lógica

de Soco , a Fiíica de Alberto Magno } &

por fe achar fem dinheyroem huma occa-

íiaôlhedifTe, que para remediar aquellas

neceffidades , tiraífede huma arca, que
lhe abno , tudo o que quizeffe de veíti

ao Meílre das Sentenças , porque eftas dos, &levaíTeqaaeíquer outras alfayas

eraõ as poftillas, que íe tomavaõ na UnU do tifo da fua caía : & Ignacio agradectn-

verfidade. A confufaô de taó diverfas do muyto o lanço de obra taõpia , fez

matérias juntas fobre o divertimento das huma trouxa doquelhepareceo, &cár»„

fuás praticas efpirituaes, & a mudança regando a íobre os feus hombros, foy

das vidas ,
que queria ver nofeu proxi» com cila a remediar aos feus pobres. E

mo 5 naõ podia a memoria abarcar tudo, naõ intereflaraõ taó pouco D. Diogo de

levando-lhe muyto tempo o emprego da Eguia,òcfuIfmaõD. Eftevaõ de Eguia

fua charidade em acqumr efmolas para concorrente também para eiias mefmas
íi,feuscompanheyros,&: outras muytas efmolas

;
que naõ mereceífem ambos a

peffoas neceíiitadas, naõ luzindo por if- Deos a dita de virem a íer Religíoíos da

fo o aprovey tamento dos feus eíiudos Companhia, depois de fazerem a jornada

como elle defejava ;& com tudooscon- de Jeruíalem aconíelhados por ignacio,

tinuava como podia. Oefta fua exemplar efeolhendo elíeentaóparafeu ConfcíTor

vida taõ dluílrada de virtudes era voz ao Padre Diogo de Eguia , per fer digno

publica naquella Univerfidade,que Deos arbitro dos fegredos da fua alm a, do qual

o havia mandado a ella mais para Meftre ainda havemos de fallar outra vez.

de fuperiores fciencias,que para difeipu- 9 Teve noticia deíias charidades de

lo das commuas, approvado na eíiimaçaõ Ignacio Martim Saes muyto rico, & dos

geral para dictar a cadeyra da fantidade, principaes de Afpeytia , que entaõ fe a-

por acender nos coraçoens de todos hum chava em Alcalà , & tinha antigo contes

incêndio do amor de Deos , que nunca o cimento de Ignacio , & dcíejava muyto
Demónio o pode apagar com todas as fallarlhe;atèque teveoccafiaõ aofeupa.

borrafeas dasperíeguiçoens,com cjueo receropportuna,paravercumpridoofeu

quiz extinguir. defejo. Porque vendo*o huma vez, o foy

8 Das efmolas , que ajuntava , fazia feguindo fem o perder de viíta , mas ao

a fua grande charidade certas porçoens longe :5c notando, que entrara em huma
para íuftentar a muytos eftudantes po- caíinha , & com pouca detença faliira dei*

bres , que de noy te o hiaõ buícar ao Hof- la
; entrou também |elíe , & achou a huma

pitai em quanto alli eíieve , aos quaes

com o alimento para viverem Iheadmi-

niftravaodeque maishaviaõ decuydar

para fe falvarem. E naõficavaõ fem par-

ticiparem deíla providencia de Deos ad»

mmiftrada pelas maõs de ignacio osen-

pobre mulher enferma,& de cama, 3 qual

perguntando quem eraaquelie homem,
que havia pouco tempo havia fahido da
fuacafa

5 teve narepoíia humafingular

confirmação da voz publica, que em Aí-

calà canonizava a Ignacio por Santo.

fermos neceííitados , que naõ podíaó ir Porque lhe diíTe a enferma.-Seefíc que da-

ao Hofpital, onde elle foccorria a todos; qui fahio agora he homem, ou he Anjo,

porque elle mefmo hia levar a cafa de eu onaófey : mas fey que todos os dias

muytas peífoas efte paó década dia^ mevifita, &trazonecefíario para eu vi*,

quandoellasonaõ podiaó irbufear, ou ver,& de caminho me anima ao íofrimers-

por enfermas, ou por impedidas pelope- to das dores, que padeço , coníolando»

joJeo andarem mendigando peias por- me, & aconíelhandoroe a conformidade

&&$. Entre os muytos que foccorriaõ a comavonradedeDeos. Entaólhe defeo.

.l^nawio para elle íoccorrer aosoutrosj brio elie,quem era aquellefeubcmfeytor,
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Sc que quando tornafle a fazerlhe a cof- rcs,hebemquefeefcrevaodehumeík :

tumada vifiulhediíTefle, que fabiaquem dance da melhor fidalguia de Befpanha,

lhe poderia dar tudo o que quizefle para que jà cinha huma dignidade Ecclefiaíh-

íoccorrer os feus pobres :& aflim o fez a

enrerma muyro farisfeyta, por jà fâber

quem era Ignacio, & ter elle quem felhe

oíTcrecia com maõ caó larga, para fazer as

ca em huma das fuás principaes Igrejas»

Vivia efte em Alcalà comefcandalofa li-

berdade , & aggravo manifelto do feu ef-

tado : Sc que por fer tal peíloa attrahia a íi

fuás efmolas. Porém o Santo efmolec grande numero de eiludantes taódefen

vendo- fe defeuberto , fez termo às fuás voltos , como elle , tomando , & dando o
vificas com aquella ultima; porque difleà mefmo mao exemplo com murmuração

enferma, queatèalh a havia foccorrido

com o que podia;& que jà ficava por con*

tadeDeos darlhe outra maõ para o feu

ioccorro, & nunca mais a foy vifitar.

$. V.

publica do feu inhoneílo procedimento.

Era grande a dor do coração de Ignacio

ver a Deos offendido ; & por fer a caufa

fua lhe fez prefente com eificaz oraçaó o
defejo , que tinha de grangearlhe aquclla

alma , que via ir perdida pelo caminho da

fua condenação. E efperando da bonda-

COmo o principal cuydadô de de,& mifericordia de Deos a compayxaõ

Ignacio era foccorrer as almas daquelle peccador], determinou ir a fua

cafa a horas jà do principio da noy te, por

fer tempo, em que eftaria femaviíita de

hofpedes } que lhe impediíTem, ou diffi-

cultaílem a pratica. Teve a occaíiaõ aflim

lo
Ignacio era foccorrer as almas

dos feus próximos com o alimento do ef-

pirito , naó perdia occafiaõ de empregar

o feu zelo: & com particular empenho da

fua charidade , fe via algum corrilho de

eftudantes, entendendo que o cuydado comoa difpoz , porque naquelle tempo

doseftudos os trazia efquecidos da fua fóeilavaó em cafa os feus criados , pelos

íalvaçaô. E levado deite motivo fe intro- quaes fez dar recado, & pedir audiência,

dúzia a converfar com elles , divertiu* que o Ecclefiaítico naó queria dar, faben-

do«os da fua pratica com as exhortaçoés, do quem o bufeava , & temendo.fc do

que lhes fazia do ódio do peccado, amor que elle poderia querer. E aflim que con-

da virtude, temor de Deos, & frequência fentindo , & naó confentindo , porque a

dos Sacramentos da confiíTaõ, & commu- perturbação o fazia querer , & naó que»

nhaõ. E fe tinha noticia de que alguns ref que elle entraííè, íem lhe occorreí

dos eftudantes eraó mais bufeados , & algum pretexto, com que fepudeOe h-

applaudidos dos outros; porque feriaó, vrardelle,veyoa concederlhe a entrada»

ou de mais folcos coftumes , ou de mais E em vendo a Ignacio lhe perguntou co-

edificação no procedimento; debayxo de- mo quem zombava , o que pertendia da

fta indiíferença do que poderiaõ íer ,ou fua cafa. Erelpondendo Ignacio, que a

mãos, ou bons, logo os bufeava,& trata- fuapertençaô fódelle havia de fer ouvi!

va , entendendo > que tal vez bafta hum da , foraõ defpedidos da fua prefença os

fó bom , ou mao exemplo, para fazer criados; & ficando Ignacio , lhe failoia

muytobem,ou caufar muytomal. Eera aflim»

muyto mais eíFedivo efte fanto zelo em
Ignacio, quando fabia da vida efcandalo»

la de algum, ou dentro , ou fora da Uni-

veríidade; porque entaõ naó íoílegava atè I %

naó achar meyo para ganhar aquella al-

%

§. VI.

Ao eftfdnheis, Senhor , eJiâvU

JitâfkaveHdo ãdiftanciâ) que

ma para Deos, ôc tirar da vifta dos homés confejfo haver da vojjá peffòaàmnhajèn*'

aquelle tropeço de muytos. do eu hum pobre , & defprezadôpeccadort

ii E deyxando alguns caíòs vulga* porque me defeulpa ajincera vontade , &
;-
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4® Fida do Tatriarcha. Santo Ignacio de Loyola^
defejo grande , que tenho do vojfa major perdereis,&k dos tormentos

, que vos ef
hm. Nemporqu^ vos fallo nos pontos , e n perdi, fe vos nao (alvares ? De que vos hafr
que outros vos naofallaó, nafcee/ia minha dejèrvir asvojfas riquezas, honras , à' :

confiança de atrevimento meu ; mas antes deleyt-es , que tudo ijíoje vos hi de acabar>
entendey , que ofiiencio dos que vos naí di- quando morreres f E que fera fe depois de
zsrn, o quem vos venho dizer ,naohe por- feparada a vojfa dmafdo corpo ffe 'vir

que elles vos amem mais do que eu-, pois o que fem as boas obras , que (ó lhe fóàem <va*
elles callaí , & eu digo , he o que mais vos kr ?

importa ,& ode que vósfazeis menos cafo. 14 Attentayporvós,&m;spôrtan»
De/culpa tendes em ignorar o quefe diz de Us\>quecomosvoffos mãos exemplos cam*
vós em Alfaia-, porque os que o ouvem , o di» nhao paraamtfma perdição

, & que tanta
vertem dos vofos ouvidos, &fófazemen* davo(Jaalma ycomo das fuás vos hade Deos
irar por elles quanto nasfuás lifonjas dtf» pedir larga, $ efírepa conta no ultimo jm
jarção, faltando àfidelidade de amigos,que zodo mundo. £ vendoaqueile reprehen-
deviafer da advertência, para vos livrar dido, que Ignacio o naõ temia, pois con-
dapublica murmuração , que vos infama tinuava com as fuás reprehenfoens j co-
vojfavida. Mas admirorne de que nao au meçou a temello : & por meyo da Divina
tendais aos occultos brados da vojfa confci» infpiraçaõ devida ao zelo de Ignacio;.
meia

, que nao hepoffivel ejtar muda , & abrandou de fentimento, modificou l{af-

deyxares de a ouvir , ainda nao querendo pereza das fuás razoens, rcfpeytou às de
vós i porque ella naofinge os mefmosenga* Ignacio , & jàcom demonftraçoens de
nos dos que vos cercai ,

-'& deyxaó andar amor fe lhe rendeo, refpeytou,& promet*
taoefquecido das obrigaçoens comquenaf teoaemenda. E quandoos criados , que
cesJes, Se Deos vos qmzer cajligary nao tinhaõ ouvido asdefmedidas vozes do
emendandovósavojfaviâavfupponde,que amo,efperavaoosmanda{Tedefcornporde>
nao fufpenderl a fua vingança refpeytan. palavras, & obras a Ignacio , que confide-
do a vojfa pejfoa , riqueza , ou dignidade ravaõ merecedor de carregadas afrontas; 1

Ecclefiaftka.Nem porque elle vos dotou de viraõ que elíe o vinha acompanhando, ôc
taofingulares dons, ajfim de nobreza, como com termos de cortezia , & honra , mu-
defortuna , naofoy para que as vofas cul* dàraq de conceyto. E muy to mais quan .

fas ajjim authmzadas firvaó de dourado do depois fe achàraõ obrigados ao fervir .

exemplo aos que osfeguem, para que vós-, & àmefa>&adifporlhe a volta para.fuaca-
elles tenhao immumdade no Tribunal dafua fa. , de tal forte que naõ foííe a pè , nem
Ju/liça* } fem luzes , porferljàdenoyte, &come*

15 Alterando-íe demaíiada mente o cara chover. E fuppoílo que Ignacio a*
nobre Ecclefiaftico comefte rezoado de ceytou a mefa por correfpondtr como
Ignacio y kuydou que o faria callar com feu agrado ao do feu convertido, recuícu
oeftrondoío ameaço da afrontoía defpe- cortezmente o alivio dos paífos para o
dida de fua prefença, fe foífe por diante caminho ;& ainda confentindo 1 a comi»
com a fuaadmoeftaçaõ. E Ignacioeííeve tiva das luzes, pouco depois de fahidos
taõ longe do temor, que elle com taó def» de caía, Ignacio fe retirou delles, fem os
entoadas vozes lhe queria fazer preíen- criados advertirem na furtiva induftriaj
te sque fem mudardo tom , com que ha
via começado;, continuou fereno , & fof-

fegado,attendendo ao mefmo alvo da fua
exhortaçaô. Ajfim vos defcuydais , lhe
perguntou , da falvaçao da vojfa éma,
fendo a coufa , que mais vos importa? Toma»
Jiesjàopezo à eternidade da gloria , que

com que o fez
5 & o amo viveo depois

muyto reformado , &fez hurra exem-
plar vida,fícantíomuyto amante de Igna-

cio.

CAPfc
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CAPITULO II.

Dosmeyos que tomava Santo Ignacio para

as fuás converfoens , & dosjeus bons

juccejjos.

§. I.

I?

que fe via dentro, & fora da Univerfidi-

de : porque fendo fó quatro mezes os da
aííiíiencia em Alcalà, era publica em coda

a Univerfidade a mudança de vidas., &
coftumes por meyo dos Sacramentos,

que ate entaô fó por huma vez no anno íe

cumpria efta obrigação, ou quando infla-

va o perigo, &: rifeodavida. E feacafo

algum mais timorato , ou levado de algua

devoção, queria chegar àfagrada Mefa
doSacrannentoSantiílimo ; fahiafóra do
povoado a bpfcar alguma Ermida,fugin-

do à murmuração dos que o viílem exer-

citar aclo taôpio, porque o ceníuravaõ

com.notas de hypocrefias,ou ceremomas
efeuiadas.

f. II.

Ccaííaô houve, quando ainda a

reforma da Univerfidade efta*

A Palavra de Deos praticada por
Ignacio fem o ornara de atfe«

ciada elegância, & fó reveftàda de efpiri-

to, & verdade, era o meyo íolido,de que
gèralmenre ufava, para encaminhar al-

mas a Ocos. E fem variar de eílylo, ainda

quando os ouvintes eraõdemais capaci-

dade, que os da plebe, fempre a fuá dou-
trina entrava por ouvUos de ouvir, por-

que fempre hiapara fer guardada depois

deouvida. Algumas vezes era a fua pra-

tica particular da matéria dos feus exer- va em feus principios,na qual fe vio huma
cicios, que por feu confelho tomavaò ai- confirmação da pouca piedade Chriítã

gumas pefíbas: & afua doutrina com» daquclles tempos: porque querendo San-

mua era a dos my íierios da Fé , da guar« to Ignacio , & mais os feus cornpanhey*

da dos mandamentos , da frequência da roscommungar na Igreja de S-juílo, pe-

confiíTaó,& communhaó, da abominação dioahum dos Cónegos de Alcalà, que
do peccado,dastres pottncias da alma,&: eíiava na Sacnftia para fahir a dizer Mtf-

a da guarda dos precey tos da Igreja .-con- fa,quefoííe fervido levar partículas ca-
lava exemplos das vidas dos Santos ,en- raelle lhes adminiftrar a Sagrada Com»
linava a rezar meditando , a fazer exame munhaõ. E ouvindo a devota fupplica de

daconfeiencia, & a orar mentalmente. E Ignacio com manifefta dilplicencia , ef»

tudo fazia com tanta efficacia, &provey- teve de animo para o naó contentar no
to dos feus ouvintes, quanto era o fruto, que lhe ped:a ; mas mudando logo de re-

que nelles fe via , ainda Reltgiofos , que foleçaõ, que porventura íeria movido
com muyto goftoo ouviaõ: &paraefte p r alguma inípiraçaó de Deos, levou as

bem chegar a todos, hia elle a fazer as formulas ,&deo a communhaó , que fe

fuás praticas acafa dos que as na5 ou. lhe havia pedido. Efoytaõ Angular a de-

viaó no Hofpita!, onde as fazia com mais voçaõ,com queviocommungsr algna«

frequência , & era fempre mayor o con» cio ,& aos feus companheyros , que lhes

curío, principalmente nos dias Santos,& ficou aíTeyçoado , hoípedando a todos no
defefta,&portodoodiademanháa, & meímo dia, para comerem em fuacafa 58c

tarde. Parao enfino da doutrina Chriftã

dos meninos, tomava o lugar nas praças-,

&íuas demayor commodo para osíeus

ajuntamentos, que eraó grandess & poa-

luaes: & do cl nílante zelo, com que San-

to Ignacio frequentava todos eftes fan.

tos exercícios, era coDioíiffimo o fruto,

ouvindo depois da mefa fatiar a Santo

Ignacio na fua coflumada converfaçaõ,

ainda lhe ficou mais inclinado , tracan«

do odalii por diante com fummo refpey-

to ,ôc veneração. Dep -is foy avultando

tanto em Aicalà a reforma da vida Chri-

ílã, que o Demónio temendo-teda fua

F mudança,
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6% Fida do ^Patriarcha Sa
mudança ,embaraçavaquanto podia com
asTuas invençcens ardilofas o bom fru-

to? quefehia colhendo das praticas de
Santo Ignacío : porque moleíbva com
ínuytastentaçoensaosquí fedavai a vi-

ver ajufbdcs àboaconfciencia. E. que*
rende-ihes divernr a penitencia ,que fa-

ziaó por feus peccados^ quando temavaõ
diíciphna,lhes impedia aqueSle movi-
mento dos braços , por ver que Ignacío
era o Author deíias boas obras, ariaan*

do-íec n ra tile omefmo Tentador , taô
vingativo, quanto mais adiante o moftra-

remoscom diffufa efentura,

i 7 Eftas mefmas exhortaçoens,dou.
trinas,êt praticas fazia ainda nos tempos
das fuás prisoens, quando o que fe dizia

fe tinha por fufpcytofo, como fe verá nos
exemplos, que contarmos das luas perfe •

.guiçoens. Havia fido cauta de huma de.
ítas fuás prizoens o demaíiado fervor

dos feus doutrinados , & convertidos:
porque alguns combatidos dastriftez as,

& deimay s originados da luta , que den-
tro nelles fazia a carne, & oefpirito, laa-

çavaã fe por terra, donde Ignacio os hia

levantar,^ loffegar.E outros ainda de íe-

xo mais fraco, evados de extraordiná-
ria devoção , íahiaõ a publico com de-
monftrações imprudentes •,& tudo de»
pois vinha a pagar Ignacionas pr zoes,
por fer o movedor deites nunca viílos

exteriores. Mas porque elie em quanto
prezonaà poJiaíahir a continuar o fan.

to exercício das fuás praticas , & muyto
provey toías exhortações ; là o hiaõ buf-

car aos cárceres os intereffados neftes

bens do efpirito, & encaminhados ao da
fua íal vaçaó , fem clle fe negar à frequên-
cia de taó provey toía apphcaçaó do bem
do próximo, 6c gbria de Deos. E por fer

húa delias fuás prizóes de mais larga cõ-
munica^ão, eraõ muytos os que alli o
hiaõ ouvir, & ver com admiração da paz
do animo, & ferenidade do rofto,dize>i*

ào muytas vezes
, que naõ havia coufa

mais doce, que padecer por Deos ,nem
mayoramor, que ode Deos , para fe pa-
decer por elie. jNaviíka,que neíie car»

nto Ignacio de Loyola,

cere ihefe? hum Doutor da Univerfídâ-
de, Lente de Filofofía,' Varaõ de muyta
feien ia , & naó menos virtude

; porque
a converíaçaõ de Ignacio o deteve até
chegar a hora de elie ir a di&ar a poíUllaj

os diícipulos, que o efperavaõ , 6c fahi-

raõ a receber , lhe perguntarão a caufa
de fua demora. E elie fem rcfponder à
perginra,&: dizendo o que o trazia ad.
mirado il/idt Pâulum in vmctãi* : para
que creííem a verdade deíra fua fentença,

fez hum breve , & compendioíò elogio
do que tinha vifto, & ouvido : Vi a hum
prezo, fem pirecer que o errava; porque
fobrenão fohcitarobem da fua íiberda»

de,foattendia ao bem dosqueoouviaõ:
em pnzaõ o corpo s mas a palavra de
Deos livre, & com taõ bom roíto para os
feus accuíadores , como para todas as
fuás ca! umnias.O Vigário daquelíaDie-
cefi, que por eíte mefmo tempo o foy re-

prehender à prizaõ, taõ cheyo de cólera,

como enganado pelos motivos delia,

porque eííes naõ eraõ outros mais, que
os continuados concuríos dos que o
hiaõ ouvir ao cárcere ; lhe chamou nove-
leyro, & aos queentaõ o eftavaõ ouvin*
ao, reprehendeo como amigos de novi*
dades. Porém Ignacio acodindo por el»

les, & pela verdade, fó com duas pala»
vras, ainda que humildes , myflenofa-
mente feveras, o fez caí!ar,& cobrir ó
roftodecoofufaõ^& ao dos feus ouvin-
tes de gozo , dizendo : Nad cnydava eut

que era novidade tratar de Chrifto entre
Chi iããos.

l8 Sabendo dcíla prizaõ de Ignacio
alguas Senhoras de iliuftre Tangue , híía

dasquaesera a mãy do Duque de Ma-
queda, mandarão oíferecerlhe o feu fa-

vor ,& valimento, para o livrarem do
cárcere

; p rque fe lembrava© , que o ti-

nhao ouvido contar os fucceííos da fua
peregrinação de Jerufalê,quando paífou

porValhado!id,ondeentaóeftavaaCor-
te,& defde ene tépo lhe ficara© aíFeyçoã-
dss^Stattrahidas pela fua virtude/k fã-

tidade.Efuppofto q Ignacio agradecec a

oílerta, naõ lhe aceytou o effqto , di-

zendo,



Livro Segundo. 6$
zer.do , que o efperava de Deos , fendo tenos da Fé, fem primcyro a terem eftu.

cffà fua vontade, aílim como tinha fido a dado três annos,& que iftofe lhes man-
de clLe citar prezo por feuamor. E por dava com pena de excommunhaõ , ipfo

cita razaô digna ào eípirito de Ignacio, fatfo meny renda.

naõ cjuiz tratar do feu livramento por 20 Efteve Ignacio pela íentença, &
vii de juí}iça,querédonifibparecerfe cõ fopropez, queporferem pobresnãoti-
o Teu Divina Meftre Chnfto JESUS, nháoo neceííanoparaonovoveílidode
Ncíie meímo tempo chegou vindo de que haviáo de uzar, requerendo que lho
Segovh o feu companhsyro Calixto, mandaífem fazer. E achando o Vigário
ainda convalecente de hua enfermidade, razaô no que pedia Ignacio , mandou q
& lego em íabendo da pnzaõ de Ignacio fcíTe com elle hum Sacerdote de boa vi-
o foy bufear aocarcere ,para fe prender da,&conhecida charidade com os po-
com c le

; mas por feu confelho foy buf- bres , & que pediíle por efmolas o que
car ao Vigário , & a darfe a conhecer era neceffario para fe veftir aquelleeííu-
per íeu companheyro; ck requerendo, dante. Chegando ambos a hum concurfo
que também o mandrile a elle para a mef- de gente principal, que eíhva divertida
ma prizaô , porque também elle tinha emverjugara péla ; depois de haver fcy-
incorrido na fua mefma culpa, fe não era to o Sacerdote guia de Ignacio a|fuppli-

cutra mais q a novidade das fuás doutri- ca para o veítido daquelle pobre eftu-
nas, & praticas efpirituaes. Do que ad. dante, por sílím o mandar fazer o Viga-
roirando feo Vigário ,omandou acom- rio;humCavalheyropor nomeLopede
panhar a Ignacio, mas elle por attender Mendoça,queda fua cafa ouvio pedir
à fuaindiipoíiçaôjOperíuadiO a fahirfe eíía efmola, & eflava queyxofo contra
fora da pnzaõ ,& a tratar da fua faude. Ignacio pelohaverreprehendidodehutri

efcandalo publico; fallando com o Sa*

§' HL cerdore, que havia pedido a efmoia para

Ignacio, & eftranhandolhe muyto a fua

ip \7 Ste Reverendo Vigário, &có petição, para fer favorecido com efmg.
JÇjboas intenções zelofo no feu Ias humhypocrita,&alvorotador,ccmo

Officio, fez vários exames, & tirou mui- era aquelie homem, acrefeétou arrebatar
tiplicadas informações fobre a dou» dodafuapayxaõrQueymado morra eu,
trina, & praticadas virtudes de Ignacio, fe efíe naõ merece íer queymado- E a iíta

como mais largos diremos em outro lu- reípõdeo Ignacio cõ muy ta modeítia (&
gar. E achando a inteyreza toda da ver- poderá fer q foffe profecia) Pois adverti
dade, deu a fentença no cafo ,& a man- naõ vos fueceda o q dizeis.Pareceo muy •

dou ler pelo Notário publico no mefmo to mal a todos os q alli ouvirão efla pra-

carcere onde eftava Ignacio , & em pre« ga, & também a quantos depois foy cila

fiança do mefmo Vigário , a qual conti- noticiada, per ferem odiode Ignacio,q
nha três pontos. Que Ignacio, & feus jà era venerado por Santo, & jà tinha

companheyros eílavão innocentes, & grangeado muyto reverentes refpeytos;
íem culpa algúa das que lhe impunhão & permittio Deos como vingador das
de fufpeytofas as fuás praticas efpiri* afrontas do feu fervo, que o fogo defe-

tuaes. Que mudaíkm do habito que tra- jado fobre Ignacio , cahiíTe fobre o meft
ziaó,no commum,& ufado de eítudan- rooquelhohaviadefejado. Porque fefte*

tes com mantéo, & barrete , ou quando jando fe naquelle mefmo tempo o nafei-

não,de!eygos :& que fem terem feyto mento doPrincipe Dom Filippe II. &
eíta mudança , não fahiffem fora da fua querendo Lopetíe Mendoça do alto de
peufada. Que pois não tinhão efíudado hua torre da íua cafa applaudir o feílcjo

Theologia,não eníinaíTem ao povomyf- com repetidos tiros de algúas armas de

Fúj foge-
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*4 Vida do Tatnarcha Santo Ignacio de Loyola,
fog05efie lhecntrou emhum frafco de que entendia o chamava a Pariz, a pé, &
pólvora, que levava comíigo, & de tal fó, caminhou por meyo dos Pyrinécs
modo fe atecu nelle , que vendo fe ir de França,& chegou com faude, &fai*
abrazando,íe lançou em húa pia de agua, vo, por Fevereyro de mil quinhentos &
onde efpirou afogado: & foy cafo, que vinte& oyto. Fez morada com outras
Ignacio fentio muyto , & naõ fem ia» eftudantes Hefpanhoes na Univerfida »

grimas fígnificou cftc íentimento^ dizen- de, pagando a parte que lhe cocava,de ai-

do alguasvezes,quando lhe faliavaónel- guas eímolas, que lhe deraô em Barcc-
le, queomaofim da vida de Lope, elle lona, das quaes tirava também a defpe»
mefmo o provocara. Ê andados poucos za do feu fuftento, para empregar no eí-

dias, vendo Ignacio , que por força da tudo o tempo, que lhe havia de levar o
fentença daquelle Vigário naõ podia trabalho de pedir por efmolas o feu pre-
empregarfe na falvaçaõ das almas, como ciío alimento, & o mais entaõ necefíario
atéallicoftumava; naõ quiz continuar para viver, em quanto eíliveíTe na Uni-
o feueftudodas letras em Alcalà, tendo
impedido o exercício das converfóes dos

feus próximos,-& fahindo com geral fen«

timento de toda aquella Univerfidade,

veríiJade. Mas pouco lhe durou efte

defeanço affim diípofto, porque dando a

guardar a hum dos companheyros da
mefma caía vinte & cinco e feudos cobra.

partio para Salamanca , donde por ver, dos de húa letra,q lhe deu hú amigo em
que também alli naõ colhia o fruto das Barcelona ; brevemente fe achou fem ter
fuás converfões,& fem efte naõ fe fatif- com quepagaracafa, 8r comprar oíuf-
faziacomodas letras, refolveo-fe ir a tento

3
porque o feu bom depoíitariolhe

Pariz, entendendo que nefta Univeríi- tinha gaitado tudo. E vendo-fe Ignacio
dade colheria ambos os frutos*

CAPITULO IH.

Parte de Salamanca para Varizacmti'
miar os feus ejludos,ér o exercício

dásfuas converjoes.

§• h

21 T^T Aó foy poflível difíuadir aí-

outra vez obrigado a mendigar para co-

mer, foy morar noHofpital de Santiago

dos Hefpanhoes , & àlli começou a vi-

ver de efmola, como em outras partes.

%z Nefte tempo por fe ver íem ane»
ceifaria latinidade,& letras antecedentes

ao eftudodas fciencias,de que havia fí*

docaufaotempo,que em Alcalà gafta-

va em mendigar efmolas para fi, & para

outros , determinou aperfeyçoarfe nas

primeyras faculdades de que fe via ca-

recer^ para fer inftruidoneilas,hia ao

Collegio de Monte Agudo; ainda quegum amigo a Ignacio da íahi.

da de Salamanca para a Univerfidade de por elle diftar muyto do HÓfpital , íh.

Pariz; nem houve quem o detiveíTeem era impoffivel chegar a horas certas de
Barcelona, por onde fez efte caminho, ouvir as fuás lições. Eíta foy a razaõ por-
por mais que o intimidavaôcomorigor que avifouaos feuscompanheyros,que
do Inverno, & a nova guerra entre Hef- fe deyxaffem ficar em Salamanca , pois
panha, & França, ainda depois de ouvi- naõ havia em Pariz a conveniência necef-

dos os infultos dos Soldados France- faria para elles eítudarem : & recomen.
zes, que haviaõ pafto em aíTadores aos dou a hua fenhora de ncèreza,& bens,o
Hefpanhoes.E aífim, que deyxando os favor de os foccorrercom afua conhe-
feus companheyros em Salamanca até fe- cida liberalidade, como promptamente
rem por elle chamados 3 Pariz,& fahin» fez por refpeyto de Ignacio. Começan.
do de Barcelona fem temor algum dos do elle entaõ a confiderar , como arru-

referidos perigos , confiado em Deos , maria a fua vida,de forte que íe pudcíTe

íuftentar

•1 \
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fuftentar fcm depender de efmolas , &
ter o tempo neceííario para profeguir os

títudos ; determinou fervir a algum

Doutor dos Lentes da Univerfidade ,

como faziaó outros eíludantes, para te*

rem os commodos do fuílento, & tempo

para oeítudo. Naõ lhe era penofo eíte

modo de vida, por que a íua humildade

para mayores abatimentos, que os de

fervir a hum amo; o trazia bem exercita-

do; mas antes confiderando'fe elle j à nef»

fe ferviçp,dizia comfigo muyto fatisfey-

to com eira forte, que em obedecer ao

Meítre,como aChrifto , & a cada hum
dos etludantesjcomo aos fagrados A-

poftolos , íingularizando em dous a re-

prefcntaçaóde S.Pedro ) & S. Paulo, in-

terefíava muyta confolaçaõ neíla Vida de

fâmulo. Ê, por naõ achar a quem íerviflè,

ainda que o procurou com cuydado, &
defejo,& querer Deos também provar

ao feu fervo nefta calamidade de vida;

afeitou cora hum Religiofo feu amigo

a e(eyçaõ de outro meyo,que elle lhe deu;

& çra ir todos os annos por efpaço de

dotas mezes a pedir em Flandres o feu

coftumado foccorro de efmolas aos mo-

radores Hefpanhoes; porque fem perder

tenjipo para eftudar, nem depender das

efmolas de Pariz, íatisfaria aos feus de-

fejos.Enccmendando Ignacio a Deos,co«

mo fempre fazia, efta fua determinação,

pareceolhe acertada , & certamente feria

muyto de feu gofto, porque ainda affira

também vinha a viver de efmolas, que

era a fua mais prezada vida.

§• li-

23 HF^Odosos annos pelos mezes

JL das ferias hia a pedir,& reco-

lherem Flandres as efmolas,que lhe da*

vaóos moradores Heípanhoes,trazendo

fempre as neceífaíias para paffar hum
annot&iftoíez nos dous pruirseyros ,&
no terceyro paílou a lnglaierra, pedin-

do, & recebendo em Londres efmolas

mais largas. Naõ approvava eíte modo
de vida hum Guipufcoano chamado Joaõ

Segundo. 6$
Madeyra, & dizia a Ignacio

}
que erâ con-

traa nobreza,& efíimaçaõ da íua Cafa,

andar a pé por Paizes eftranhos mendi-

gando, & pedindo efmolas: & que naó

fendo elle fenhor da honra alheya , a naõ

podia abater fem gravame da fua con*

feiencia. E porque eftes pentos da honra

do mundo faziaô incapaz ao feu eftima.

dor Madey ra, para fe deyxar vencer das

razões, 6c exemplosjcom que Ignacio o
procurava foííegar, íem deíprezo dos

efcrupulos da confcicncia , com que elle

o queria picar >moftrou Ignacio , que os

fsbia temer , attendendo à pobreza Eu»

angélica, praticada porChnfto por pa-

lavra, & obra, propondo aos Doutores

de Sorbona efta queftaó. Se podia hum
homem nobre, que por amor deJESUS
tinha dado as coitas ao mundo , pedir ef-

molas pelas portas , fem deferedito dos

feus parentes? E com a repefta que lhe

deraó entre íi uniformes os Doutores

confuítados, dizendo todos,que naõ era

matéria de eícrupulo , nem deferedito ,

mas antes de muyto merecimento,& lou-

vor aefmola pedida naquella formas foy

fatisfazer aozelo de quem a condenava.

Muyto diíferentc era o conceyto,que em
Flãdres faziaõ deita médiguez de Igna-

cio, os que a mediaõ com prudência,

achando nefêe modo de vida argumentos

íolidos da íua fantidade. Porque ainda

hoje nas Cidades, em queentaõ feacha-

va Ignacio , os deícendentes daqueíles

queohofpedavaóemfuascafas , fe pré-

zaõ de o haverem tratado, ennobrecédo

agora a fua defeendencia fò com o feu

nome. E vendoíc elle taõ geralmente ef-

timado dos melhores , porque o buíca»

vaõ paraconverfarem,& namefma pra-

tica mofiravaó quanta era a fua venera-

ção ; em cafa de hum delles deyxou eferi*

to na pedra fuperiiminar da porta efta

letra : Non nokssDomine tnon nobis: que-

rendo dizer nefta eferitura , que íó era

para gloria de Deos , & naó fua,a venera-

ção com que fe via reípeytado.Hum def•

tes feus eftimadores , vinha muytas ve-

zes de Brujas a Pariz fó para o ver : ou-

Fiij tro
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óó /^/W^ í/o Tâtriârcha Santo Ignacio ie Loyola,
tro morador da mefma Cidade, vendo-o ào aos feus exercícios cfpirituacs , reci

»

fallartaó altamente de Deos, depois da rando.fe para a Oraçaõ, & liçaó efpin*
mefa,que lhe havia dado, diííe.-Semdu- tuala húacovafemelhante à deManre-
vida, que Deos temefeolhido a efte San- za, que eftava no monte,que chamaõ do?
to para Fundador de algua Religião. Martyres, quarto, & meyo de legoa dif •

24 Paííáraó os três prirrieyros an* tante de Pariz. Outras vezes hia de vili.

nos da afíiíkncia de Ignacio em Pariz,& ta a hua Igreja de N. Senhora de Campis,
naõ continuou as jornadas deFIandres a que he pouco frequentada, reítituindo-

prevenirfe das efmolas coítumadas; le por meyo deíks tempos aflim empre-
porque os feus moradores , & também gados ao íeuccftumado fervor. E por»
muytos devotos feus de Heípanha o foc- que excedia nas penitencias,que com o
corriaõ com liberalidade, fem elle ter o clima de Pariz o obrigarão a fufpender
trabalho daquelles caminhos 9 & apro- os eftudos por algum tempo ; adoeceo
veytar o tempo todo para os feus eftu- muytas vezes , & chegou a prejudicar
dos, que finalmente applicado a elles gravemente à faude , ainda que naõ fem
com muyto fervor , os veyo a acabar, dar o fim ao eftudo de Theologia : como
Depois de fe aperfeyçcar nas letras hu- também (em deíiílir do zelo das fuás có-
manas, entrou a ouvir o curfo de Filo- verfões,nem o acovardar o muyto que
fofiadoMeftre Joaõda Penha no Collc nelías padecia,

"gio de Santa Barbara. E por efte tempo,
temendo-fe outra vez o demónio dos §. III,

feus eftudos , tornou a repetir a mefma
tentaçaõjcom que em Barcelona os quiz 26
embaraçar, pormeyo de coníòlaçõesdo
cfpirito , como coníra de outro lugar o eftudo do curfo da Filofcfia , tratou
deita Hiftoria. Porém Ignacio jàentaõ dofeu mais prezado exercício do bem
experimentado, lhe rebateo a aftucia co- das almas j & com taó bom fucceífo, que
nhecida :& para o fazer com mayor for- alguns dos Nobres daquella Corte,ren-
ça , pedio ao feu companheyro Pedro didos aos feus confelhos, & efpirito das
Fabro, que vieffe com elle em concerto fuás exhortaçóes, renunciarão as honras
de naõ fallarem nas coufas de Deos no domundo,& abraçados com a Cruz de
tempo do eftudo

;
porque quando aSpra- Chnfto,eraó exemplares da virtude. E

tica era defta matéria , logojgnacio fe por naõ faber fallar a lingua Franceza ,
enlevava na íua doçura , & fo depois de naõ exercitava Ignacio as fuás cofluma •

muytas horas tornava às attençóes do das praticas em públicos auditórios
;

que eftudava.Comeftecuydadoemtres mas nos particulares , principalmente
annos, & meyo, que durou o curfo em em vendo alguns congrefios de eftudan»
Pariz, acabou a fua Filoíofia com muy- tes ao fahir das efeolas

;
porque come-

to credito , & tomou o grão de Meftre çando alli a fua converfaçaó pela matéria
em Artes, examinando-fe primeyro cõ de que elles eftavaõ tecendo a fua ; com
ocoftumado rigor da Univerfidade de induftriofo efpirito os metia a fallar do
Pariz. E ainda que elle fugia deitas of- Cco, com defsífeyçaõ das coufss da ter-
tentações de letras, o feu Meftre oobri- ra.E para colher o fruto defejado hia cõ.
gou a tomar o grão , & paíTou ao eftudo firmando as fuás razões com o íeu exem-
da fagrada Theologia no Collegio dos pio no amor do feu próximo, na liberali-
Rebgioíos Dommicos. dade cem os neceflitados, &napacien-
"iif Nem toda efta applicaçaó dos ciaemosfofrer,mofírandonoquecbra-

eftudos era baftante caufa , para q lgna- va, o que dizia, como fe vioem humea-
cio íedeícuydaífe da que tinha coníagra; fo ^muyto íingular. Depois de partido

para

LOgo em entrando Ignacio em
Pariz, ainda antes de começar
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para Kefpanha aquelle feu companhey- dia quatorze Iegoas ; & recolhendo-fe

ro, que lhe havia efpcrdiçado o depofíto por noyte era hum Hoípital , cofíumado

neccíTarío para o íeú fuílento, &cafa; atomaremíemelhantesapofentos o feu

achando^fe em Ruâõ comdíílancia de defcanço,o teve deytado junto a hum
trinta iegoasde Pari z enfermo, & fem mendigo enfermo, para naõ perder hua
^amparo, eícreveo a ígnacio,&pedio,que das fuás ddiciofas mortificações. Na
o foíTe foccorrer com a fua charidade, noyte do feguintedia, fe he que nella

porque como peregrino em terra eftra- dormio, tomou outra breve porçaõ do
nha, vivia muyto neceffitado. Em rece- fomnOemhumpa!heyro,atéque ao ter-

bendo eíta carta , o primeyro aclo que ceyro chegou a Ruaó,havendo caminha-

fez, cemo parto do feu generofo efpiri- do trinta Iegoas a pé,defcalço, & fem co*

to, foy determinarfe a fazer aquelíe ca* mer> nem beber. E chegado à prefença

rninho apé,defcalço,&em jejum, para do enfermo o abraçou com as demonftra-

offerecer a Deos por aquelle infiel com- çóes do rnefmo^mor, que o havia levado

panheyro o merecimento deíla fineza. atéo chegar a ver. E fervindo o na íua

27 Pouco depois de a intentar, en- enfermidade com o cuydado , & regalo

trouquaíiempeníamentos ds a naõ fa« neceíTario ao feu defamparo \ depois de

zer, levado de algum efcrupulo, por lhe eílar reftituido à fua íaude , lhe bufeou

parecer que nella tentava a Deos : mas embarcação, que o levade a Hefpanha>

pode mais a fua charidade , que o feu ef- deulhe cartas de favor , para que os feus

crupulo 3 & encomendando a Deos o feu amigos o trataífem como a feu muyto
primeyro intento , fe achou muyto ani- recomendado.

mado, para opor por obra. Na manhã,
cm que queria principiar efte caminho
aflim como o havia ideado , fentio tal re-

pugnancía,temor,& fobrefalto interior,

que nem para fe veítir o defembaraçava.

Alentado porém pelas forças do efpiri-

to,aindaquereluclanteo corpo, fahio

da Cidade na madrugada de hum dia,ca-

minhando três Iegoas com tantopezo
nos pés, que lhe parecia© de chumbo.EÍ-

ta fadiga, que fem temeridade íe julgou

CAPÍTULO IV.

De outras converfies de Santo Ignacio*

28 Inda que fenaó podem efere»

ver todas as notáveis conver-;

fões , que Santo Ignacio fez em Pariz ,

porque naõ fazemos proceíTo , mas fó

Hiíloriadafuavida; alguas maisfingu-

fer tentação do demónio, para naõ ver a larizadas na diverfídade dos meyos ap •

Ignacio taó empregado na virtude do plicados pelo feu incomparável zeIo,naó

amor dos inimigos 5 lhe durou até fubir he bem que os depoíltemos no íilencio

húa ferra à eufta de muyto trabalho , do des mais. Havia em Pariz hum Sacerdo»

qual fe viologoiingularmente aliviado: te Regular, & de vida conhecidamente
porjuc em chegando ao alto daqueSSe defordenada , 8? por iíTo de grande dor
monte , & achando-fe em húa efpaçofa para o coração de Ignacio, que pezava o
planície , de repente fe fentio recreado dano do feu mao exemplo, por fer de
com ccieftiaes confolações , & de taõ quem pela fua profiíTaó devia fer demais
animadas forças, que dalli per diante o ajuftado procedimento. E depois deen»
feu caminhar parecia de quem voava, comendar a Deos a induftria, que fe lhe

Hia fallando com Deos , 5c taó elevado reprefentou mais accommodada, para ir

na doçura da interior locuça5,que muy- hum fecular , & leygo admoeílar a hum
tas vezes naõ cançado do caminho, mas Religiofo, & Sacerdote, fem incorrer na
detido com afuavidade do efpirito fuf* notadedemaílada confiança, & ficar o
pendia os panos. Andou nefte primeyro Religiofo gravemente fentido, & agra»

vadeâ
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éS Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

vado ; foy em hum Domingo a confcíTar* Angulares effeytos da Divina graça , vi-

fecom elle, livrando por eíie modo ao vendo depois o Religiofo como hurnex-
Religiofo áo pejo , & a fi da not2. E pof. emplar de fantidade , & reconhecendo
toaos léus pés , depois de fe coníeííar femprea Ignacio por feu fanto Medico,
dos defeytos quotidianos de hum iufto, 29 Teve noticia Ignacio da efcan»

pedio licença para repetir alguns pecca* dalofa vida de hum miíeravel peccador,

das da fua vida paífada, dos quaes ainda que fe hia perdendo pelo arnor de húa
a íua coníciencia lhe formava algum ef- mulher s & procurando falvaHo daqucl»

crupulo. Começou a fua ccnfiíTaó pelos le perigo pelos meyos das commuas
peccados graves da fua mocidade , cho« exhortações da Juftiça Divina , da éter-

rando,&fufpirando de tal forte, que a

dor lhe fufpendia húas palavras , & as

lagrimas cortavaô outras , acompanhan-

do asdemonftraçõesdo arrependimen

nidade das penas, dos repentes da mor-
te, da fealdade do peccado, da perda da
gloria, & mifericordia de Deos , nunca
ihe pode perfuadir a emenda.O que ven*

•
:

to dos peccados com as do bater nos do eftezeiofo Medico das enfermidades

peytos. Epara aggravar mais as fuás do efpinto, coma imitador de quem
culpas, ponderava offendida a immenfa veyo do Ceo à terra, para adoecer por

bondade de Deos pelo atrevimento da noííòamor, & curar as chsgas das noiías

fuavileza,õtcorrefpondidaa Divina mi- almas com as do feu corpo; quiz tan>

fericordia com as íuas ingratidões. No bem atormentar o feu, para livrar de tor-

entretanto hia a compunção do peniten- mentos a ai ma da j-uelle peccador.Saben-

te diípondo a do ConfeíTor; porque con- do que elle depois de alta noyte havia de

ferindo elle a confiffaó de hum Soldado, paíTar junto a hua lagoj, para ir à cafa da

& de culpas jà muytas vezes choradas, fua perdição ;defpio-fe todo,& mettido

coma que elle devia fazer fendo Religio» nalagoaatéos hombros no tempo do
fo, das fuás naô emendadas; obravaó muyto rigoroío inverno de Pariz , efpe-

eníaó nclle as moções interiores, o que rou que aquelle miferavel chegsíTe à ú\íi

depois fe vio em acções publicas» Con» tancia de poder íer ouvido; & bradando-
feílòuíe Ignacio, deulhe o ConfeíTor a lhe oexhortou nefta forma com vozes
abíolviçaó,& recolhido à fua cella, íem de laílima, & de terror: Adonde vàs
poder tirar da imaginação apreíença de trifte cego, fem veres corno vàs , nem
íeus peccados , que Ignacio com a con- por onde vàs, pois naò olhas para o Ceo,
fiífaõ dos feus lhos fazia bem lembrados; nem temes a vingativa ira de Deos , com
bu;cou ao feu penitente , entendendo, que dela te eítà ameaçando ? Vay aonde
que íó iíío devia fazer,para poder foíTe- te levaõ os teus enganes ; & a mim me
gar, & achando a Ignacio, lhe diífc: A- deteráóneíle tormento , em que eítou

qudla voíTa canfiíiaó,mais foy dos meus padecendo, ate queàcuffa da minha pe»

peccados, quedos voífos; por haver íi* na, queyra Deos por fua infinita miiferi-

do hum brado interior, que os meus me cordia fufpendera tua condenação. Vay,
hiaó dando ao coração , fazendo depois & aqui me acharas todas as noytes, que
deíatar as lagrimas dos meus olhos, & fizeres efte caminho dos teus tropeços,

ferir os meus peytos, aíllm como eu vos E atemorizado o homem com o que ou-
via bater nos voífos, èt chorar as volías vio,& logo com o que vio, naõ fó parou

lagrimas ; eu vos bufeo agora, para entaó, mas nunca mais repetio os mef-

queme encaminheis a vida , que quero mos paííos, guiado pelos confelhos de
ver mudada, & cureis ao peccador , que Ignacio, a quem depois tratou com muy;
feriíks.Affim o fez Ignacio, dandolhe to agradecida amizade.
por remédio as meditações dos Exercí-

cios Efjpirituaes, que obrarão nelle os

$.11.

:

í;
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elIcnatriíteza,&:nosuifpiros5 até que

* II. parando ambos era hum lugar alto, per-

guntou o da triíteza fuppoíta ao daver-

F íejava muyto a converfaõ dadeyra,que pena era a que tanto o eu.

r dehum Doutor daUniveríi. trifteciat&quelhediftcffe o quebufea*

dade,ccmamtençaódelheganharaab va alíi , onde o fizera parar. E refpon-

ma para Deos : i k bufeando-o em húa oc- dendo a efta pergunta o defgraça Jo ho-

cafiaóoachouj ugandoo truque de me- mem, diffe entre os feus gemiuos,&fuU

fa, para o qual -perturbado com a preíen- piros;Que hey deeubufcar,nem hey de

ça de Ignacio, o convidou por galanta- querer? Saõ tantas as caufas delta mu

ria, como quem disfarçava apena deelle nha trifteza,que para acabar efta_ vida

o achar iugando. E porque o Santo íe ef- bufeo hum laço, para deyxar por bua vez

eufava com a i ignorância do jogo,& o com cita morte a triftevida,que todos os

Doutorinftavi.com o íeu forcado con- dias me anda matando. Ay,miferavelde

vite- Ignacio oaceytou com ó partido, mimiNaõ fois vòsfó, mas também eu

decue^aqueUe queperdeíle,haviade fa. fou,diíTe o fingido dcfgraçado,o que pa-

zer por trinta dias aquillo que fpfícgof. deçoomefmoquevòs padeceis, & que

to doqueeanhaíTe. AceytouoDoutoro também fó com a morte poderey ivrar

partido, &enwàraõ ambos a jugarjmas detaõ penofavida. Mefte tempo chegou

lanacio taõ defiro nos feus primores, & Ignacio,& perguntou ao diícipulo
,
cc-

obíervante das fuás kys , que fendo o mo a homem deíconhecido , quem era ,

feu competidor taõ exercitado nas mãos &oque buíoava ,& porque citava ml.

daquelle iogo, & expedito nas indufc te. E refpondendo elle como quem vi.

trias de iu2ador,naô íe armava para lan. via penalizado com graves calamidaaes,

ço algum, que naõ perdcíTc, &lho ga- querendido jà ao peso de taõprohxos

nhafle Ignacio. E ent endendo, que Deos trabalhos, defejava acabar a viua. Untao

era o que dirigia a efte feu íervo, para Ignacio o animou a fe conformar com a

que os acertos dehum jogo, de que elle vontade de Deos, pois era fervido li»

nunca havia tido uzo , foffem fempre a vrallo com aquellas penas temporaes das

feu favor ; deu- fe poir perdido, & íe íu, eternas : & que confiai!e na Miíencorcha

geytoua fazer "por i:rmta dias os feus Divina,que era muyto mayor que todos

Exercidos , porque efta lhe declarou os feus peccados, ainda que elles tiveí-

Ignacio, que era a condição de elie en» fem fido a caufa do muyto que padecia,

trar no iogo : S; quem o perdeo confef- Moítrando o induítnofo djfcipuio de

fou, que depois deos ter feyto , nunca Ignacicquefehiarendendoàquellas ra-

havia ganhado niais, porque fahira dei, zoes, cedeoà lua cfiBcacia,confcnando-

les defprezando tudo o que era mundo, fe arrependido da fatal defefperaçao &
&íóapplicadoaosintereíTesde íua ai- voltado para o companheyro, lhe ditle:

ma ,

rr
Para que eftais ainda duvidando fazer o

il Fallava Santo Ignaciocom hum que eu fiz, abraçando os eonfelhos deite

feu difcipulo en i occafiaó, que à vifta de homem de Deos j
fe vos íeguindo ío o

ambos paflbu h um homem pobremente meu exemplo gozareis do alivio das vol-

veftido, & de femblante carregado, co- fas amarguras, afllm como eu me acho jà

mo fufpirando , ou gemendo i & pene. livre das minhas? Cahio no acerto deita

trandooSanto com luz doCeo o inte- deliberação do companheyro, & taomo-

rior daquelle m iferavel, diííe ao feu dif- vido, como elle, tomou o feu confeito >

cipulo,queofc)fTe ícguindp, & fizeíTe arrependendo feda fua culpa, &confo.

tudooquelheviíTe fazer. Affim o fez o ladocomafu.veexhortaçao d? Ignacio

obedienwdifâpulo, emparelhando com tornou para fua eafa muyto Wfiftgfe
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70 /^ ifo Tatridrcha Santo Ignacio de Loyoht,
femmais lhe lembrar o feu maopropo. raóem Alcala,& Salamanca, padecendo
<!t0 '

. juntamente com elle o s feus mefmos
32^ Exemplos dos muytos hereges, trabalhos, & com muyc o proveyto íeu

que Santo Ignacio reduzioàncífa Santa efpiritual. Pcrèm eftes nhã eraô os def-
Fe, naó erao poucos os que aqui pode • tinados pela Providencia de Deos , para
riamos trazer lembrados. Mas por fe- cooperarem na Fundação daCompanhia,
rem todos do mefmo modo de conver- como foraõ os que depoií , diremos; por-
iao, & conítarem aos mefmos fenhores que vendo fe em alguns 1 empos perfe-
Inquiíidores, quando elle os levava a guidos,&calumniados por acompanha-
tazerem a reconciliação neceífana com a rem a Ignacio , naõ fe ani màraõ a fofrer
Igreja; deyxamos de eferevereífas noti- eftes trabalhos, como el Se os íofria , &
cias. Bafta depor com juramento o Dou- paràraó na carreyra,para a qual o Gigan-
torPeralta , que quando Ignacio na5 ti. te Ignacio era mandado , & elle a corria
veffeíeyto mais obra algúa,que as que voando. Todos eftes depois de defvia.
ellevio domefticamente feyras em Pa. dos do caminho por onde tinhaõ entra-
riz,levandolhe a cafa os hereges por elle

reduzidos; naó era neceíTano mais pro-
cefíbs para a fua Canonização.

§. III.

3*

do em feguimento de Ignacio , tomàraõ
por outros, que os naõlevàraõa inveja-
dos fins. Porque Calixto em voltando de
Jerufalem^ aonde tinha idoporconfelho
de Santo Ignacio , tomou a vida de mer»
cador : & contratando com baftante for-

OS companheyros de Santo tuna na índia, &d<:pois vivendo rico em
Ignacio também fe podem Salamanca, com admiração dos que o

chamar ieus convertidos , porque o feu viaó taõ mudado cie intentos, acabou a
exemplo os chamava ; & ainda que elles vida negociante. A rriaga tomando o ru-
fenaoconvertiaõ da mà vida para boa; mo das honras, teveprimeyro hua Com-
era a fua converfaõ deboa para melhor, menda } &depcishumBifpado na Ame-
& de grande gloria de Deos a dos íeus rica }& ultimamente outro nas índias,
próprios companheyros; porque fócftes & là morreo de veneno incautamente
foraoosque com elle fundarão a Com bebido. Cazeres voltou a Segóvia fua
panhia.Os outros,que precederão a ef- patna :& vivendo em fua cafa , & entre
tes em diverfos tempos,ainda que o acó- os feus parentes regalado , & dos feus
panharao,& íediziao feuscompanhey- amigos bem vifto, deyxou o defeanco
ros ,

naõ eraó os chamados por Deos defta vida ,aíTentou praça de Soldad ,
para cita fundação; porque os manda, foy prezo por efpia em Inglaterra, &
dos por elle, fcefcolhidos por Ignacio, França ;& no exercito de Carlos V.efte-
nas fuás vocações vinhaõ jà myfteriofa veduas vezes para fer enforcado , & c*os
mente finalados paraofím daFundaçaÓ tormentos que lhe deraõ, em hum delles
da Companhia. Notarfeha o modo,êc os fahioaviver miferavelmrnrc: &oFran-
meyos

, por onde fe chegarão a Santo cez Joaõ arribou melhor
; porque fe fez

Ignacio huns,& mais outros ;& logo fe Religiofo,& na Religião imorreo.
vera adifterença de todos, a qual tam- 3Í Também naô foniõ dcsefcolhi-
bem depois confirmarão os feus diffc- dos companheyros de San to Ignacio ou-
rentes fins.

rros três, & do mefmo modo, como os
34, fcm Barcelona teve Ignacio os primevros quatro adjuntos feus Caftro,

três que ]a deyxamos nomeados,Calix- Peralta, & Amador : porque fahindo fe
to, Arriaga, & Cazeres, & com eftes o do Hofpital de Santiago j onde eftavaó ;

outro Francez, que porcafo íe lhes ag- perfuadidos,& ameaçados de íeus aroi-
gregou, & todos quatro o acompanha, gos, deyxàraó a vida Euangclica , que

tinhaõ
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tinhaõ começado, defamparando a ígna- daria a Fabro com violência, como a feu

cio : & ainda que perderão o exercício tempo o moltraremos. Depois de fair

de ApoftoIos,naõ percéraó o das vir» eminente nas primeyras letras , foy

rudes , & fantos coftumes , edificando mandado àUniveríidade de Pariz_, para

muyeo com os feus exemplos. Caflro paííar ao eftudo das mayores, onde teve

volt cu a Hefpanha, pregou em Burgos., por JVÍeítre deFilofofia a Joaõ da Pe*

entrou Religiclo na Cartuxa ,& acabou nha, que fe prezava de ter neile hum dif-

nellaa vidafantamente. Peraitaperegri- ciputo , de "quem fe poderiaõ affírmar

nouajerufalem a pé,eíkve em Roma^ mayorías fobre o Meflre : & acabado o
donde tornou a Befpanha , & nem deitei Curío de Filolofia , tomou o grão do
nem de Amador fefabem os ditoíos fins Magsírerio de Artes juntamente com
dos feus louvados merecimentos. Xavier feu condifei pulo.

37 Viviaõ ambos juntos no Colle-

gio de Santa Barbara,& eftavaõ para en-

trar no CurfoTheologico, quando veyo
Ignacio ao mefmo Collegio para entrar

noFilofoficocosn o mefrno Meílre Pe*

nhaj&osdousdifcipulos admjttiraõ a

Ignacio tiC feu apofento, eneemendan-

dooMefírea Fabro ocuydado de lhe

pâííar as lições, que jà tinha ouvido ; &
el!eo fazia com muyto amor , rendido

jàà inclinação das fuás grades virtudes.

CAPITUL O V.

Dos fempmheyros certos de S. 2gnacwt

& /nas vocações, ou converfoens.

§. I.

36 Epois de faltarem a Santo
Ignacio os primeyros p êc íe-

gursdoscompanheyros ,como temosdi- Em dousannosdeMa famiiligr coromuni»

to; feguiraó-Se osterceyros, que foraó caçaó, naõ tinha Ignacio deíeufoerio 4
chamados, ou convertidos por eíle, & Fabro os teus intentos ^& íó era algõas

mandados por Deos, competindo-fe nel» conferencias lhe hia dictando com muy »

les febre as fuás letras, & outros admi» ta prudência alguns pontos de efpirito

raveis talentos, que fazem os fugeytos pormododeconfelhos, que Fabro ou-

eximios,oefplendor das virtudes devi- viacommuytaconfolaçaô íua ; até que
do ao exemplo de Ignacio , a cuja viíta , em hua hora deíia reciproca confiança 7

como de efpelho compunhaõ elíes a ferie fiando ignacio de Fabro o feu fegredo,

das fuás perfeições. Por agora fó dire- lhe. diíte, que elle intentava embarcarfe,

mos a converfaõ decadahurn,refervan- & paffar à Terra Santa^ para gaitar a vi»

dopara outro lugar as prendas de to* m oa converfaõ dos enfieis., k. .padecer a

dos,quando tratarmos da gloria^queS. morte peio bem da falvaçaô de todos,

Ignacio adquirio paraDeos,por eííesfeus fendo Deos.sffim fervido. £ tm ouv isdo

digniíli mos filhos , como inftrumentos Fabro o qse Ignacio lhe revelava, logo o
muyto íingulares das eieyções Divinas, abraçou, Scprometteo feguir , fem delle

O Padre Pedro Fabro^Saboyano de na- fe apartar , ficando ji de&le jentaxá ícu

çaó, foy o primeyro emprego dos olhos companheyro ,
ainda que occaltasaente

de Ignacio, Varaõ dotado daquellesat. até íeu temoo. Aufcntando-íe íkpsis

tributos herdados da natureza ;>& ad- Fabro para V.iiharedofua ..pátria* faben-

quiridos pelalouvavel , & eftudiofa in- do da morte da mãy .; panados oyto mjc-

duítria^quefaz aos homens mayores do zes voltou a Pariz,fenaTrazer de íua ca-

que naícèraõ. E fe agora pediíkmos err- fa mais que rhciíQSQ 'de feu paf „ & a li-

preftado o elogio^ que Deos fez de ]ob, cença para elle défposr.daíua vida tem fcars

como de fervo feu , fem outro entaõ íe* viço de Deos ;.8c Ignacio jà como fey
melhanteno mundo; naõ fe accommo- defte filho lhe deu es alinr.entcs para (ró.

ver.
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7 1 Fida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

ver, tirados das efmolas, que elle pedia conhecida^ a ninguém ngrjrficada,aproi

para íi ,como generofa Agnia, que traz veytava fe detodcsos lanços, que lhe

o luítento aos filhos que tem no ninho- p ireciao meyos, para íe comunicar mais

38 Ofegundocompanheyrode San» com Xavier : & o que mais lhe fran-

to Ignacio foy S. Francifco Xavier, do queou a entrada para a fua amizade , foy

Reyno de N avarra, que para fe entender louvarlhe nas luas aufencias as fingula»

quanto efte fegundo filho foy parecido res prendas, de que Deos,& a nature-

com o Pay, baila dizerlhe o nome , que za o haviaõ dotado ; & applaudir publi

em todo o mundo he a fua melhor diffi-

niçac. Enriqueceo Deos a Xavier da»

quelles prendados dons, de que fe cati*

vou Ignacio, depois de o tratarem Pa»

riz,& nomefmo apof;nto, aonde elle

camente a fua fciencia coroada com o
graodeMeftreem Artes,& depois com
aCadeyra,que lhe deraõ para diclar a

meíma faculdade de Filoíofia , perfua»

dindo Ignacio a muytos, 'para que fof-

vivia com Fabro, quando foy admittido fem a tomarlhe a pofíílla , 5c acreditarfe

por ambos, ajuntando jà Deos o Funda- de feus difcipulos. E agradecido Xavier
,

dor da Companhia com eftcs dous pri- a eílestaõ nobres termos de Ignacio, lo-

meyros companheyros , taõ unidos to- go lhe abrio no coração a porta defejada:

dos três por amor, quanto era divería a & como elle fevio de dentro, tanto lhe

forte de cada hum. Porque Ignacio por foy failando mais ao interior , que jà

fanguenobiliííímo,mas no trato exte* Xavier o ouvia como a Mcftre de efpiri'

riorda fuapeííoa ,humdefprezado po- to, muyto inclinado às lições do feu

bre: Fabro fem nobreza no nafcimento, Magifterio, por todo o tempo que Xa-
mas no efplendor das virtudes muyto vier diclavaasdafuaCadeyra:&emhúa

illufíre : & Xavier de muyto elevada no- das íuas praticas de amigos lhe deu Igna-

breza,& tratamento peííòal todo hono- cio para coníiderar aquelia (entenda de
rifico. Xaviernaõfe dedignando de fer Ghrifto : §uid prodefi homini t Ji mim*
companheyro de Fabro 5 & ambos fem fe dum wniverfiim lucreiur •, anima vero.fua
reconhecerem abatidos, por admittirem detrimentumpatiatur í Qne proveyro he

na fua companhia em Ignacio a hum po o do homem lucrar o rr urdo, perdendo

bre defeonhecido. a alma ? E rendido ao pezo defla fenten.»

39 Vivendo aííím unidos,& defeo* ça fe entregou Xavier a Ignacio, que

brindo Ignacio era Xavier aqutllecom- dandolheosfeus Exercicios,nos quaes,

plexo de talentos , que depois admirou entre as grandes penitencias qy.p fez,

omundo,defejava muyto armarlhe ai- paífou quatro dias de rigoroíojejumjab •

gum laço, para o encaminhar para Deos, ltendo-íe até do alimento da agua , o íe-

aífím como a Fábio ; mas como Xa- gurou jàfeuccfiipanheyro-

vier eftava mais abraçado com o mun-
do , cuftoulhe mais a fua converíaó.

Porque ainda que o havia confenti-

do por companheyro do apofento ,

naõ deyxava de lhe parecer mal aquelle

§. II.

40 éT\ Terceyro foy o Padre Diogo

\Jp Laynes, natural de Almazan
feuveítido pobre, julgando porindigno noReynodeCaftella, & Bsfpado de Si«

de eftimaçaõ , a quem fe naõ eflimava a fi guença ; honra da fua naçaõ , & da noífa

mefmo 5& eíres penfamentos interiores Religião, & hum milagre da natureza na

afaftavaõ a Xavier da converfaçaõ de ccmprehenfaõ de letras, que começou a

Ignacio, zombando também dos defen- aprenderem Soria, &: Siguença , & de-

ganosdomundo,quealgúavez lhe ou* pois veyo a ouvir oCurío da Filofofia

via difcorrer.Com tudo Ignacio naõ ief- naUniveríidade de Al cala do Doutor
animado com efta reíiítencia,delle bzm Alexandre,* q f°y Magiííral em Sevilha.

Formado
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Formado jà com o grão de Meftre em
Artes, paítòu à Umvcríidade de Pariz,
para adquirir novoluíire de fcienciaS;

& ver a Santo Ignacio, que havia deyxa-
tio a de Alcalà chea de exemplos das
luas virtudes. E em entrando em Pariz,

onde Deos hia ajuntando os companhey-
ros de Ignacio , foy elle a primeyra pef*
íoa quevio,&logoo conheceo pela mo<
dcftia,&compoliura, & as mais divi-

zas de Santo, conferindo todas com as
noticias que trazia de Alcalà. Como
Laynes era por inclinação afíeyçoado à
virtude, naõ foy necetfario a Ignacio
muyto emprego cia ília induftria , para o
perfuadir ,& fizer feu companheyro;
porque logo o aconíelhou,& deu os feus

lixerciciosj que eraó os princípios do
efpinto em que inílruhia a todos; & dei-

les lahio Laynes em feguimento dos paf*

fos de Ignacio. Nos eiiudos de Pariz,

depois de íe fazer de todo fenhor da
doutrina de Ariftoteles ; também o foy
na mais profunda, & alta Theologia, &
não menos uíuílrado com os rayos da
íantidade.

41 Veyo juntamente comelle à Uni-
-verfidade de Pariz o Padre Affonfo Sai -

meyrãocom dous annos menos de ida»
de, que os de Laynes, porque era de de»
zoytOj&Laynesdevintej&aambostra-
ziaodefejodc verem a Smto ignacio,
pelo meímo motivo da fama,& nome àa
íua virtude, &fantosexemplos,que ou-
virão em Alcalà. Era natural de Olias, &
de outro lugar circumvizinhos de To-
ledo, onde começou a eíludar , & depois
em Alcalà de doze annos de idade, fendo
condife i pulo de Laynes no Cur fo de Fi-
loíofía ,& com o mefmo Doutor Alexan-
dre, até fer graduado Meftre em Artes

j
fahio com o nome de hum dos mayores
Filofcfosde Alcalà. Ultimamente em
Pariz chegou à prefença de Santo Igna-
cio noticiado por Laynes

, pelo haver
vifto primeyro :& também levado com
a mefma inclinação de Laynes , não foy
torcido para lhe fazer companhia, to-
mando os feus Exercícios Efpirituaes

Segundo. 7$
com o mefmo progrelTo dos outros com-
panheyros.

£. IH.

42 /^ Quinto he o Padre Nicolao

\J de Bobadilha, febrenome to-

mado do lugar onde nafceo , junto a Pa-
lencia: o qual depois de eftudar emi Va-
lhadolidíôc Alcalà,onde tomou o grão
dctvíeftreem Artes,& depois leo âCa-
deyra de Filofofh na Univeriidade de
Valhadolidcom muyto applaufo,p3ÍTou

aeífudarTheologia àdePariz. A com-
municaçáo que teve com Santo Ignacio
na mefma Univeríiiáde entrou pela de-
pendência do fuítento, que delle nece di-

tado para poder eíludar , & lho havia pe .

dido,por verqueeile o dava a outros,
tirado das eímolas , quemuytos lhe da.
vão a elle :& por eíla porta eítreyía do
pedir introduzio Santo Ignacio a Boba.
dilha ao gozo da liberal mefa de Deos,
dandolhe os feus Exercícios

, & nelles a
diverfidade de pratos das virtudes , de
que abunda o feu livro , o qual o enca-
minhou a fer também feu companheyro.

43 Ofexrohe o Padre Simaõ Ro.
driguez de-Azevedo, natural doBifpa-
do de Vifeu, quepoílo conhecia a San-
to Ignacio primeyra que.Laynes, Safe

meyrão,& Bobadilha, não fe nomeou en-
tão feu compmheyro l mas depois del-

les;&poriífotemofexto lugar no nu-
mero de todos. Aprendeo as primeyras
letras em Portugal , & paíTando depois a
eftudar a Filofoíia em Pariz^aqui tratou
com Santo Ignacio,& lhe communicou
j>s defejos, que tinha de ir à Terra San-
ta, & à converfaõ dos infiéis : & fabendo
que Ignacio defejavao meímo, & que jà
havia eífado na Paleftina , & intentava
voltar làfegunda vez jentendeoq Deos
era fervido de fer elle também hum dos
feus companheyros, porque jà paraeífe

fim viera aos eítudos de Pariz : & de»
clarando-fe jà companheyro de Santo
Ignacio , fez os Exercidos Efpirituaes,

como todos os outros fizeraõ, com o
mefmo fruto do efpirito que todos elles.

G §. IV.
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Vida do Tatriârcha Santo lgnacio âe Loyola,

lhes os feus Exercidos , que eraõ as pri •

£. IV. meyras lições de elpirito
} por onde en*

travão a graduarfe Meítres nefla fupe-

rior faculdade.

CAPITULO VI.

A auíencia, que Santo lgna-

cio fez de Pariz para Vene-

za, da qual lego daremos larga noticia,

ficàraô os feus companheyros continua-

do es eftudos da Theologia \ & Fabro ,

por fer o filho primogénito dos que elle De outres convertidos ,& chamados por

havia geradono feu corajaò para Deos, Santo lgnacio para a Companhia.

entre muytasconverfões , que por eííe

tempo fez emParizjforaótres as prin- §. I.

cipaes em outros tantos companheyros,

que acrefeentou ao numero dos feis,dos 46 "& /f Uytos foraõ os convertidos,

quaes falíamos aquinamefma forma do IV% & chamados de Santo Igna«

que temosdito dos mais. Contamos fó cio, principalmente por meyo dos feus

as fuás vocaçc es, deyxando as noticias Exercícios efpirituaes, dos quaes naõ

das fuás prendas,& ferviço, que com el- podemos numerar todos , porque feria

las fizeràõ a Deos , para o mefmo lugar a eferitura muy to extenfajmas de alguns

.aonde havemos de eferever as dos ou- maisíinguiareshebem]que nos lembre-

tros companheyros : ainda que naõ foy mos,& feraõeítes os que foraõ chama-

Santo lgnacio o que admittio eítestres; dos jà depois que lgnacio, & os íeus

fempre íaó chamados , ou convertidos companheyros fizeraõ os primeyros vo-

feus, porque o foraõ de Fabro,em quem tos, como pedras primeiras do edifício

ficou lgnacio nefta fuaaufencia. daCompwhia,deque faremos mais lar-

4,5 O Padre Cláudio Jayo foy hum ga memoria em outro lugar.Dom Diogo

delles, Saboyano, natural de Annazi,Bif- de Eguia,& feuirmaõDom Eítevaõ de

pado de Geneva, a quem S.Francifco de Eguáa , dos quaes jà dêmos algúa breve

Sales chamava Farol da Companhia , & noticia,quando Santo lgnacio eíhve em
çodoslhedavaõ o nome de Anjo, pelo Alcaià jdeíde aquelia primeyra commu-

merecerem os feus Angélicos coítumes. nicaçaô, que tiveraõ com o Santo ; ficà-

E naó menos illuftre era por letras , que raô inclinados à fua exemplar vida , &
por virtudes, o que moítrou no Con* comojà chamados interiormente porei»

ciliode Trento, ao qual foy por Theo- le para a imitarem. E quando voltarão

logo do Cardeal de Auguíta. O Padre deJerufalem, donde tinhaõ peregrina»

JoaôCodori, natural de Sain na Pro- do por confelho de Santo lgnacio, o en-

vença, foy o fegundo deftes três , tam- contràraó em Veneza, quando elíe vinha

bem de entendimento,& vida Angelical, da fua pátria, aonde havia ido aconfelha-

Meítre na (agrada Theologia. E o Padre do dos Médicos, para recuperar a faude,

Pafcafio Broet foy o terceyro deíie mef- que entaô tinha muyto atenuada. Neíte

mo numero, Meftre também na fagrada feliz encontro de Santo lgnacio com os

Theologia , natural de Bertancourcin- dous irmãos , que poíto foy cafo, naõ

colegoasde Amiens na Picardia; & ou- deyxou de parecer myfterio ; brotou

tros o fazem de Cambray, contendendo aquelia pia inclinação ao Santo, que ha»

entre fi Francezes,& Flamengos, fo« via lançado as fuás raizes em Alcalà,de«

bre o feu nafeimento , que certamente fejando ambos fervir a Deos em algum

deu ao mundo humdignifíimo Filho de efladode vida -porque da vi fita dos fan>

Santo lgnacio. E a todos efles ganhou tos lugares danoffa Redempç'5, que

Fabro para feus companheyros , dando- tinhaõ venerado em Jeruíalem/e fentiaõ

movidos

.
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movidos a viver mais ajudados à per-

feyçaõdas virtudes. Epor naôfaberem

çue rumo tomanaõ para fe deliberarem

com acerto
;
pedirão o confelho a Santo

Ignacio, como a defiro Piloto das nave-

gações do efpirito ; & ciieihesdeu os

feus Tantos Exercícios, para que no tem-

po das fuás meditações , elegefíem o ef-

iado da vida que defejavaõ, o que ambos
fizeraó com tao bom íucceffo , como o
quetinhãomuytosdos que ferecolhiao

por alguns dias a cuydar no fim da fua

creação , & nos meyos para confeguirem

cffe fim. Porque logo pedirão a Santo

Ignacio, queosadmittiííe por feus dif»

cipulos; & depois vierão a íer filhos feus

enrrando na Companhia , quando jà ella

cftava fundada , vivendo , & morrendo
ambos na Religião, que havião efcolhi*

do, como chamados a ella por Deos , &
encaminhados por feu Fundador.

47 Dom Eílevão de Eguia , que
veyo para a Companhia jà muyto prove-

ito na idade, não viveo nelia muyto tem-
po; mas fervindo a Deos no eiiado de
irmaõ Coadjutor com muyto exemplo
de fanta vida, teve a ditofa forte de mor-
rer Religiofo, & Filho de Santo Igna-

cio. Seu irmão Dom Diogo, que era Sa-

cerdote,&Meíkc graduado, & defde a

idade da puerícia jà era affeyçoado às

virtudes; na Religião as cultivou com o
muyto e xercicio da penitencia , oração,

humildade, & mortificação. Era de tan-

ta pureza, &r innocencia, que os compa.
nheyros de Santo Ignacio lhe chamavão
Diogo o Santo :& fallando Santo Igna-

cio com os mefmos companhcyros,dizia
delle : Quando eíiivermos no Ceo, eíta-

xà Diogo tão alto , que o não alcançare-

mos a ver. E erão bem merecidos eOes
louveres, porque a fua profunda humií-

dade,& bayxo conceyto , que tinha de fi

próprio, o ievantavão tão alto. Coftu-
mava dizer de fi, que era moeda falia i a

qual fo de companhia com a fina vay paf-

iandocom valor apparente;& que aquel»

le que íe tem em conta de íer algúa cou-

fa,heemfí pouco , & o que íe tem em
muyto, he nada»

Segundo. 75
48 Não foy tão fácil a converfaó de

Diogo de HozesHefpanholjôc natural de

Málaga, aííim como foy a de Diogo de

Eguia, que acabamos de contar.Era Ho >

zes de muyto illuíire fangue , & rambem
por letras,& virtudes illuítre : & havia

também chegado de jerufalem,& encon-

trado a Santo Ignacio em Veneza, de
quem tinha ouvido dizer , o que da fua

fantidade fe publicava , pofto que não fe

íentia de animo inclinado a fazer os
Exercicios,queelleaconfeIhava a muy»
tos

;
porque os tinha por fuípeytofos , &

temia fahir dclles induftriado com algúa

doutrina infecta. Mas como defejava deí-

embaraçarfe de todos os impedimentos
de húa vida perfey ta •, algúa aíFeyção ti-

nha aos íeus Exercícios , ainda que não
era, como a que fe dizia dos jà exercita-

dos nciles.Porquetaes coufas ouvia de
Santo Ignacio., dos feus Exercícios, Sc

da fua doutrina, que pela íua novidade o
f-azião apprehender algum erro efeondi-

do contra a pureza da Fé, do qual lhe

feria muyto difficultofo o feu defvio, de-

pois deter crido nelle. Com tudo , co-

mo a Divina infpiração batia às porcas

de hum coração pio,& devoto; refolveo*

fe a darlhe entrada , & perfuadido de Sã«

to IgnaciOjintentou tomar os feus Exer-
cícios, ajuntando primeyro muytos de-
fenfivos do veneno, de que fe temia;por-

que levou comfigo grande numero de li-

vros, de ConcilioSjde Santos PadresA
Doutores, para com a fua doutrina re-

batera de Ignacio, fe elle com os feus
Exerci cios o encaminhaíFe a alguns en-

ganos oceultos. E entrando aflim armado
para os fazer, ainda que elles então de
toda a fufpeyta referida; paliados logo
os três primeyros dias , fe defeonheceo
do que era, pela mudança que em fí via.

E arrependido das fuás fufpeytas , as

communicou a Santo Ignacio ,|pedindo.

lhe delias o perdaó, & cambem que o
admittiíTe nonumerodos feus difcipu-

los,como fez depois de acabados os
Exercicios : & he contado entre os feus

companheyros, fazendo o numero do

G ij de.
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76 /^irfa í/o Tatriarcba Santo lgnacio de Loyola,
decimo ; mas naó que fofle como os no * panheyros , veyo dep is a entrar na Cõ •

veConfund adores da Companhia, por- panhia, vivendo nclla como filho de ban-

que morreo dous annos antes da íuafun- tolgnacio muyto digno. E porque tu
daçaõ por authoridade Apoftohca. Po • nha também os mefmos defejos de ver a

rémmereceo fer o primeyro que entrou Nadai no numero dos mais companhey-
na Gloria • porque depois de trabalhar ros do feu contefíado lgnacio: em hõa
muyto no lerviçp de Deos em Italia,jun- occafíaó em que o p;rfuadsa a efta deli.

tamente com os outros companheyros, beraçaò, lhe rcfpondco Nadai no tom de
morreoem Pádua nomez deiVLrço de romance Malhorquino : Se tu não es

mil quinhentos trinta & oyto : & Santo ignaciano, como mcaconfelhas, que o
lgnacio teveduas revelações da íuaglo- feja eu f Se he táoboa coufaíeguir a

najcomo diremos em leu lugar.

§. II.

49D Epois de fundada a Compa.
nhia , foraõ muy tas as con

lgnacio, veja eu primeyro, que tu o le-

gues,, & entaô farey depois o que me»
Ihor me parecer. Per:evcrava Santo lgna-

cio em íecommunicar a Nadai , pofto

q oviadefviaríeda fua companhiaiòc em
hum dos dias, que hta gaftando nefte

verfóes dos que vieraó a elia chamados alcance de Nadai , fazendo íe encontra*

por Deos , & por Santo lgnacio , das do com elle, fe retirarão ambos para nua

quaes contaremos duas , como muyto parte defviada do publico,para ler Igna-

íingalares entre as outras. Hum cletf es cio a Nadai húa carta, que elle eícrevia a

convertidos foy Jeronymo >íadal, Ma. hum feu fobrinho , na qual o períua dia

lhorquin de agudo engenho , finaladas com grande pezo de razões,que deyxaí-

prendas, deftriflimo nas línguas Latina, íc as affeyções do mundo pelas de Chrif.

Grega , 6c Hebraica , iníigne Filofofo, to. E depois de lida a carta , pedio aNa»
naó menos Theologo , & pouco menos dal, que lhe diue<Te o que entendia de
Mathematico : & por eftes predicados quanto neila havia eferito , ponderando
taõeftimador de fimefmo, que chegava com accommodadas reflexões os feus

a prefumir naõ haver outro íemelhante. pontos pnneipaes, como quem provava

Eftavaem Pariz no me mo tempo , em a verdade de cada hum delles com cu-

que Santo lgnacio adquiria companhey. trostfficazes argumentos.Entendeo Na-
ros para a fua empreza da Fundação da dal o artificio,& vendo que não podia

Companhia : & entendendo, que Nadai reprovar aquelles defenganos, nem tam-

era dignifiimo de fer hum delles, naõ bem como vencido delles inclinaríe a

deyxavade lhe afFeycoar o animo com fer companheyrode lgnacio, para viver

as lições da virtude. Mas elle , ainda cõ aexaclaperfeyçãodosquejàoeirão;

que aborrecia os vícios , & frequentava armou também com arre húa repofta., pa-

os Sacramentos, naõ lhe agradava entaõ raquenáofe conhecefle a fua fraqueza ,

a humildade , & pobreza , que via em nem íe cuydaíTe, que elle fugia da imita-

lgnacio , por fe confiderar de muyto çãodehúavidaíanta;&fe eícufou com
grandes efperanças, para fer eítimado no a fantidade de outra . É moftrando o li*

mundo j & efta era a razaó,porque íem- vro dos Euangelhos , que trazia co.mii*

pre refiftia aos argumentos com que Fa- go, fallou também com a fua Malhorqui*

bro, & Layneslhe queriaô conquiftar a na linguagem, & dirTe , apontando ptara

Vontade,para o levarem ao mefmo fim elle,o que lhe pareceo baítante repoífa,-

das intenções de ambos. Nefte mefmo & fufficiente deículpa. A efle livrinho

tempo confeíTava fe o Santo,& mais Na- fcgmrey cu, & naõ a ti, nem a teuscom*-

dal com o mefmo ConfeíTor Manoel panhey ros; porque fey, que a fua dou-

Miana, que pofto naõ era dos feus com- trina he deJESUS Chrifto. E que fey

eu,

:M
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eu , quem tu es , nem o que faõ os teus 2 todo o Oriente ;
entrou nas confidera*

Nem agora vosentendo,nem feyemque çõts, que lhe moviaõ eftas novidades

vos todoi» haveis de vir a parar : & com nunca delle efperadas. E contaô delle ,

jílo ie dcípedio apreífado, & dalli em quelembrando-fede haver dito a Santo

diante fugia de ígnacio, & teus compa- Ignacio,& a feus companheyros , que

nheyros, temendo que com algúa eftu- não fabia em que haviaó de parar
;
dif-

dada invenção o perfuaditfem ao defpre- corria comíígo meímo : Eis aqui em que

zo do mundo, que elle não queria abra- elles vieraô a parar : em fundar Ignacio,

çar# & feus companheyros com elle, húa Re-

jo Voltou para Malhorca , & por iigiaó de tanta gíoria para a Igreja de

tempo de dez annos andou fempre lidan- Chrifto. Nifto tem parado Xavier , que

docomfigomefmo:jà querendo melho

rar de vida , por deícontente da que ti-

nha, ainda que cila não eramà . Scjàque

rendo ter outra mais perfey ta , mas não

íe atrevendo a emprender a fua mayor

perfeyção. Queria o que defejava, que

eraíeguiraChrifto,em cujo íeguimen»

to melhoraria de vida; mas porque ie não

deípegava do que ainda poderia haver

do munío, não queria feguir a Chrifto,

& entaõ o feu defejo naõ era do que que -

ria. Aííim inquieto com eftes penfamen-

tos taõ contrários, como ílusftuando no

crahumdeUesíemfer Apoftolo de hum
novo mundo. He poífivel, que eítes faõ

os fins daquelles principies ! Quem o

havia de imaginar iE batendo côa maõ
fechadafobre húa mefa , concluhia di-

zendo .Aqui ha algúa coufa.

§. III.

fl f**i Orn ifto fe refotveo a ir a Ro*

^jirna^Sc pedira Santo Ignacio

alguns documentos >que o encaminhai*

fem a viver em eftado de perfey çaõ : &
oieyo do embate de fueceffivas ondas, communicandoeíte feu intento ao Er*

confultou a hum Ermitão chamado An- mita5 da cifterna,efte lhe perfuadio com

tonio, que elle venerava como a Santo „ todas as razões ,
que pode > i execução

por haver vivido muyto tempo em húa do que determinava , não conftando

cova, & depois ir paíTando a vida em queeíle Anacoreta o aconíelhàra illuf-

húa cifterna
;
para que lhe foffegaííe o trado porDeos ; mas pelo fucceffo con-

animo , que com varias indeltberaçSes fequenteao feu confeiho,bem poderia

trazia muyto perturbado. Elle lhe acon- fer. O certo he,que elle foy a Roma,dey-

íelhouotrato com Deos por meyo da xando muyto faudofos os feus parentes.*

Oraçaõ, como fez .*& depois de alguns & fallando fó com o Padre Jeronymo
dias dtfte exercicio , lhe vieraõ defejos Domenec , levado por elle chegou à pre-

de elle também encaminhar a outros por fença de Santo Ignacio , quelhefeftejou

meyodaprégaçaõ,& de ajuntar compa- a vinda ,& o tratou com muyta familia-

nheyros,para o mefmo fim : os quacs de* ridade, achando fe Nadal,quando o não

íejos feriaõ parecidos cõ os de S- ignacio, cuydava, rendido à vocação de Deos, è£

& feus companheyros ;fe elle íeaccom- admittido filho de Santo Ignacio por

fTf.odaííe a fer difcipulo, comoelíes , &; húa myíkriofa refolução. Os Padres

naô aípiraífe aíer Meftrecomo Ignacio, Laynes, & Domenec não deyxavão de

querendo mais fer guia, do que guiad o. perfuadir a Nâdal a tomar os Exercícios

Por efte tempo fe fundou , & confirmou do Santo Patriarcha , & nem eííè taisi-

a Companhia, òepartio para a índia 8. bem de lhes repugnar aoconfelho : &
Francifco Xavier :& vindo cartas a f.vía- queyxando íebúa vez ao Santo das im-

Ihorcadasinnumeraveisconverfões , & portunaçõesdos ditos Padres lhe infta.

milhares de almas , dos que para Deos rem fempre ambos,a que tomaííe os feus

encaminhava Xa\ ier, como A|jqíIoío de Exercícios j diífe,que ifto era o mefmoj,

G iij que
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78 ?%&í ífo Tâtriârchâ Santo Ignacio de Loyola,

que períuadirihe a entrar na Compa- temperem que lhe parecia lutar cõDeos
nhia, o que elle naõ intentava , por fe já vencedor

5
porque queria ,&juntamé-

achar fem virtude,8s talentos para viver te não queria fazer a vontade a Deos , &
taõ ajuíiado. E Santo Ignacio íhe rei- mais afua. Lidando nefta luta hia Na»
pondeo* que bem podia tomar oconíe-

lho dos Padres , porque os Exercícios

lhe poderiaõ íer de muyco proveyto : &
que a entrada fia Companhia lhe naõ

délTe cuydado, porque effe teria Deos,

como Author das fuás vocagôes;& que

fe elle foUíb também dos feus chamados,

naõ ihe faltaria na Companhia em que o
pudeíTe fervir. Naõ deyxou Nadai de
ponderar com attençaõas razões de San

dal proíeguindo as meditações dos feus

Exercícios : & attendeiidoàsconíidera-

ções da meditação, que chamaó das ban-
dearas, na qual fe controvertem as ra.

zoes do feguimento de Chrifto ,& as
dos feguidores do demónio 5 nella lhe

chegou a hora, que em tantos annosel-
le naõ queria ouvir. Porque vendo fe

fem ter repcíla,que dar a Ghnflo,que o
queria por feu Soldado : & fraqueando

to Ignacio , & obrigado mais da força jà nos feus argumentos, como o que ren-

das fuás orações, confeflòufea ellas ren. de as fuás armas às do feu combatente
*"

dido para entrar nos Exercícios, mas contrario,jàdefefpcradoda vitoria; ca-

naõ na Companhia ,fem algúa revelação hio Nadai, & de Nadai triunfou Chrif.

de Deos,ouíinaldoCeo,que lhe mof- to, alumiandolhe o entendimento , &
traííe fer efta a Divina vontade. Entrou abrandandolhe a vontade. E logo íen»

-finalmente nos Exercícios , fem deítftir tindo fe maravilhofamente foííegado ,&
dosdefejosdeâlgúaceleírialvifaõ,queo de repente íem neceffidade de razões
livraííe das fuás duvidas ; fendo que eíla para fe converter, tomou a penna , & ef-

bé as podéra jà naõ ter,fe advertiííe, q fó creveo a batalha cm que fora rendido,

na cólideraçaõ de entrar na Companhia Ir 53 De todas as razões que tenho
achava foíTego,&q vivia em continuado trazido por hua, & 'outra parte para a
tormento,! e cuydava em outra eíeyçaõ eíeyçaõ da vida religioís, as que me apar-

tía fua vida. E como omundo ainda o naõ tavaõ de Chrifto U® taõ fracas, que naõ
defatava dos laços do faber,& valer nelle heneceífario refutalias, & as meímas
por fuás letras , que elle eftímava como coufas que entaó me retrahiaõ, agora me
íuperiores a todas as dos outros ; naõ attrahem : porque depois de me ter bem
acabava de abraçar a vontade o bem, que examinado,acho que naô ha couía q fe me
lhe propunha o entendimento: & todoo opponha,mais que o meu amor próprio,

leu eftudo era bufear argumentos do feu & o horror que tem a carne à Cruz de
génio, com que fatisíizeífe aos da Divi- Chriíio.Enifto conheço claramente,que

na infpiraçaõ, que íempre o eftava cha- Deos me chama, porque o mundo, de-

mando, monio, & carne me procuraõ deter , aos

52 ConfeíToufe com Santo Ignacio quaesoíFendetudooquetcca ao Ceo,&
de toda a fua vida :& por elle dizer, que 20 efpirito. E affim ainda que iníiftaõ to-

affim como haviamos oífendido a Deos dos eítes inimigos, & me ponhaõ todas
comos defordenados empregos das nof - as diíEculdades , que a hum homem fe

las potencias, também a Divina Magef* podem offerecer ; em ncnie da Santiflima

tade oífendida por ellas, devia fer defag- Trindade, Padre ;Filho, <k Efpirito San-
gravadacom a penitencia dos noífos pec- to, determino, & refolvo feguir os con-

cados;entendeo,que fó na Religião fe íelhos Euangelicos, fazendo os votos da
poderia aliviar de divida taõ pezada, re- Companhia de JESUS. E eílou apare-

cuperandoa perda dos feus talentos,até lhado a obfervar religiofamente o que
alli taõ mal empregados.Porém ainda af- nella fe obferva, ainda que queyraó,que

lim naõ íe dava por vencido no mefaio logo me obrigue com voto. E tudo ifto

com
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com fummo temor, & tremor, confiado

na mifericOrdia,que tem ulado comigo

}ESU Chrifto noíío Senhor, o voto ago-

ra com toda a alma, toda a vontade, &
todas as minhas forças.A cllc feja a glo-

ria, amen. Em dia vinte & três de No-

vembro depois de dezoy to dias de exer-

cidos*

§. IV.

54» A Converfaõ do Padre Miguel

£\^ de Torres não foy menos ma .

ravilhoía, que a do Padre Jeronymo Na»

dal , nem elle de menos gloria para o Fú-

dador da Companhia : porque também

foy Varaõdeilluíires letras , & muyto

Angular prudência. Em Alcalà eftudou

Filofofia,& Theologia , foy Cathedra.

ticoem Artes , Collegial mayor, & Rey-

torda Univerfidade. E em hum pleyto,

que fe controverteo entre el la, & o Ar-

cebifpo de Toledo , que a queria fugey

tar à fua jurifdição ; foy mandado a Ro-

ma por voto de todos os Collegiaes ,&
Doutores, como intereíTadas neíla de»

pendência. Mas não tinha bom concey»

to de Santo Ignacio , quando chegou a

Roma, por ter antes ouvido o que o de»

monio havia femeado contra elle , para

defacreditar a Companhia , invejofo do
grande fruto que ella fazia no ierviço de

Deos em proveyto das almas. Eporefta

razão fe defviava Torres de Santo Igna-

cio, & de feus companheyros , fugindo

de fuás viftas ,& tendolhes interiormé-

teaquellaaverfaó 3 queporclle eítar mal

informado, era parto do feu zelo. Ainda

que João da Veyga grande Prote&or da

Companhia, lhe louvava muyto,& muy-
tas vezes a Santo Ignacio ,nunca elle fe

deíembaraçava das fufpeytas fonhadas

pelos odioíos das fuás virtudes,& mal-

vados authores de tão mà opinião. E
apertando neíle tempo Salmeyrao ao di-

to Veyga, para que ofizeííe communi-

car com Torres, porque o queria fazer

mudar de conceyto,& darlhe a conhecer

a Santo Ignacio \ nâo teve Veyga boa re«
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portaemhuaoccafiãode pratica dirigi»

da por elle a efte fim. Porque lhe difíe

Torres ! E quedirão de mim,fe me com.
irfunicar a huns homens fugitivos da In.

quiíiçaõdeHefpanha? Eque fe dirá era

Alcalà, fabende-fe ifto mefmoí Impor-
tunado porem pelas muytas inftancias,

que lhe faziaoEmbayxador, &defejava

também ver a meíma communicaçâo; cô •

fendo em húa vifta de Salmeyrao em fua

cafa, masdenoyte,&fem ella fedivul-

gar : & aflim fe fez. Achai aõíe com o
Embayxador Salmeyrao , & Torres : &c

depois de tecida a conferencia de todos

três, pedirão o Embayxador, & mais

Salmeyrao a Torres, que fallaííe hua íó

vez com Santo Ignacio. Ifíb não,re!pon-

deoelle eícandahzado de tal confelho.

Como hey de faílar com hum homem,
que quizerão queymar em Hefpanha,

fem eu ficar na opinião de fufpeytofo na

Fé, fabendo-fe do meu trato com elle ?

Ao menos inftàraõ os dous, em que por

húafó vez,& eífa disfarçada , com eftu-

dado pretexto, & fora de Romafo ad.

mittiffe à fua prefença , & o ouviíTe •• &
vcyo niíío, ainda que violentado.

%-: 5 f Veftio«fe o Doutor Torres de

campo,& como quem fazia de noy te húa

importante viagem,chegou ao lugar def-

te myílcriofo defafio , onde o efperava

Santo Ignacio , fem mais armas , que as

dainfpiraçãode Deos, & Torres arma.

do de muytas razões, para o não enga.

narhumhomem,com quem todos feen-

ganavão* Aviftados os dous, & proferi-

das fó dez palavras de Santo Ignacio,co-

mo confeffou o mefmo Torres j fentio

mudado o feu coração : & lançado a feus

pés, lhe pedio perdaõ do mao conceyto,

que delle havia tido, fugeytando a von-

tade própria à de Santo Ignacio, c5 pro-

meíTa de fazer tudo o que lhe ordenaífe.

Deulhe depois os feus Exercícios fora

de Roma,5c acabado eíte retiro , vendo

Santo Ignacio, que elle fahia inclinado à

falvaçlo das almas, ainda que fem inten-

to de entrar na Companhia, naô deyxou

de lhs aconfelhar ella entrada. Ao que

rei-

1
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8o ^iV* do Tatriarcha Sa
reípondeo Torres , que cffa refoiuçaó

trataffe Santo Ignacio com Deos : & q ue
fe entendeffe, que eífa era a fua vontade,
clle lhe facrificaria a fua.

CAPITULO VII.

De alguasconverfoenSiò' obras pias de S.
Ignaao nafua Vatria ante < de Jerfun*
dada a Companhia-, & de outras em

Romaja depois de fundada.

§• I.

'** Fpois dos primeyros votosy
que fizeraó Santo Ignacio „ Sc

feuscompanheyros , que jà entaõ tinha
no mez de Julho de mil quinhentos trin-

ta& quatro, do modo que dizemos em
outro lugar, quando tratamos do nafei-

mento da Companhia ; oceupavaõ-fe í:o-

dos, mas Santo Ignacio fempre diante cõ
oexemplo,&com oexceflo daspennté-
cias,& obras em ferviço dos próximos,
fem que o rigor com que tratava o cor-
po, fefle impedimento ao feu incanfaveí
efpirito.E aífimofeu abrazado zelo da
falvaçaõ das almas,lhe poz a vida cm pe-
rigo, por curar a hum apertado , fentin-

do fejà ameaçado com os indícios do
contagio, que eraõ buas agudiffimas do-
res, experimentadas pelos feridos deite
mal logo na fua primeyra entrada. E de-
pois de livrar a vida defte modo arrifea-

da, por mercê de Deos muyto fingular,

lhe íobrevieraó com grande pezoas do-
res de eftomago,que o moJeítavaõ muy-
tas vezes, perdendo de todo o alento,&
forças da íaude, fem mais remedio,quc o
da fua invencível paciência. Os Médicos
confultadospara fe lhe applicarem ou»
tros,Sc certos de os naõ haver na expe-
riência , nem os dar a arte, lhe aconfelhà-

raõ por únicos os ares pátrios
; porque

os de Pariz lhe eraõ entaõ totalmente
o^poítos. E ainda que efte remédio para
a fua íaude era approvado de rodos, &
muyto perfuadido do arnor,& chandade

nto Ignâch de Loyola
,

dos ieuscompanheyros
; com tudo, por

fer contra a deliberação, que o havia ti-

rado da pátria, para nunca mais voltar a

cila } era o mal que elle previa fem reme •

dio. Mas porque íe lembrou , que elíe

eílava obrigado a húa reítituiçaõ , da
qual daremos noticia , Sc por eíta occa»
íiaõ a poderia fatisfazer :& também por
convir, que Xavier, Laynes, & Salmey-
raõ foíFem a Hefpanha , para fazerem a
renuncia dos léus bens, à qual fe haviaõ
obrigado por voto ; íug;eytoufe ao re-

médio aconfelhado,&fedifpoz para a

jornada, que e*le queria fazera pé, & o
naõ coníentiraôfeus companheyros,por
icro caminho muyto afpero , & de du»
ternas & trinta kgoas.

57 Deyxando nôs agora o que lhe

fuecedeo na entrada de Guipufcoa ,por»
que o reíervamos para outro lugar,- dil

zemos o muyto que alli admirou a todos
com o feu zelo no bem efpfritual do
próximo , depois de ter entrado. Logo
no primeyro Ôermaõ , que fez ao innu-

meravel concurfo dos que o foraõ ou-
vir, deu húa tal prova da fua converfaõ,

que admirou entaõ aos que a viraõ , &
agora admira aos que a ouvem, porque
começou, dizendo: A csufa de eu ter

vindo à minha Pátria, que eu para fem-

pre tinha renunciado , ha fido oremor-
dimento da confciencia,que fempre hey
tido do mao exemplo que vos dey , {en*

do mancebo , parecendome que tinha

obrigação de fatisfazer com algum bom
exemplo por tantos mãos. Defde que
me apartey de vòs-outros , nunca hcf
cedado de pedir a Deos perdaõ defias

culpas com lagrimas , & penitencias . &
agora venho a rogar-vos } que me per*

doeis quanto vos efeandalizey em mi-
nha mocidade,& rogueis a Deos , que
mequeyra perdoar. E fe acafo algum pe.

lo meu efcandalo fe perdeo, da minha
penitencia tome exemplo , para fazel!a

por íeuspeccados,comoeu a faço pelos

meus. Principalmente hey vindoareíli»

tuira N.(&onomeou)a honra , & fa-

zenda , que por minha caufa perdeo:

porque

Ek
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porque haveis de faber, que eu com ou- zendolhe, que feriaó muytô poucos os
tros mancebos da minha idade furtámos meninos, que o viriaõ ouvir,refpondeo :

hua quantidade de fruta de húa horta,& Tendo cu por ouvinte hum fó menino, o
c dono delia (ez prender a N. por fuf- reputarey por hum auditório, fenaõ o
pevtas,& efte padeceo na honra , & fa- mais numeroío , o mais excellente. E
zenda fem culpa , obrigando-o a Jufti- naó craõ poucos, nem fó elies,mas muy-
ça à reíhtuiçaõ do dano , que naó tinha tos homens , Sr mulheres ,& da melhor
fey to. Pois iaybaõ todos, que eu fuy o nobreza, os que o vinhaó ouvir, interef-
malteytor ,& aquelle homem eítava in- fandoos mais principaes o bem que le-
nocente,& íem culpa. Dizia tudo iíio vavaó para íuascafas,nos fantosconfe-
com grande lentimento ,& derramando lhos , que lhes dava para reforma das
muytas lagrimas, &fazendo-as derra. fuás vidas , & educação de feus filhos,
mar aoauditono.Eflava prefente aquel- Pregava trcs dias cada femana pelas tar-
le homem , & o Santo lhe pedio perdaõ des no Hofpital, onde íe quiz recolher :

defde o púlpito do dano, que lhe havia & pelos Domingos ,& Feftas na Igreja
cauíado : & difle,que lhe dava para ref- Parochial , & por duas ,& às vezes três
tituiçaó duas herdades , que lhe tocavaó horas de Scrmaõ, ainda quando padecia
da lua legitima

; & que fe excedia a pa- febre continua , fem enfado, mas antes
ga à dmda, perdoava tudo gratuitamen- muyto gofto dos ouvintes , ainda nas
te;&: íez teiteir unhas de tudo iílo a to- muytas lagrimas, que derramavaõ

; por
dosos queocuviraõ.Enaõ Ihecuítando verem a mudança de Ignacio nobre,nco,
nada efta publica confiíTaõ

;
porque a fua & arrogante Soldado , em Ignacio def-

grade humildade em taõ heróicos atfos, prezado, mendigo, & humilde fervo do
como efte, o tinhaõ jà muytas vezes cx- Senhor, que aflim o havia mudado , &
ercitadojmuytoàcuíia da fua peniten. feyto de hum difcipulo da Doutrina
cia ma defarreygando vidos , & culti- Chriftã,hum Pregador do Euangelho.
vando virtudes. Porque fem ainda eítar Começava a fua voz a fer ouvida j& era5
de todo convalecido,& mais alentadode taõ grandes os concurfos , que ella cha-
forças

;
quiz renovar os íeus antigos ri- mava , que muytas vezes , por fer para

gores , & fazer hua vida de penitente , elles pequena a Igreja, lhe era neceíTario
aonde a havia fey to de peccador.Cingio- fahir a pregar no campo : naó fem fe ver
fecomaíuacadea de ferro , veíiio o cof. muyto continuada a maravilha de o ou-
tumado cilicio immediato ao corpo jun. virem, aindaos que diítavaõ mais de
ta mente com acadea, frequentou as dií- trezentos paíTos.
ciplinas, & os jejuns , a oraçaõ era quafi 58 Reprehcndia com liberdade A-
de todas as horas da noytc , tendo muy- poftolica os vicios, com que achou no-
to poucas para algum defeanço do fom- tavelmente inficionada toda a A fpeytia,
no : & ouvio-fe muytas vezes fufpirar, aflim pordefordensde feculares , como
& pedir a Deos chorando o perdaõ , & de Ecclefiaíticos , que fem refpeyto ao
a emenda dos vícios , que via nos feus eítado Sacerdotal, tinhaó em luas cafas>
naturaes

;
porque deícjava ver a todos como fe foífcm mulheres próprias , as

convertidos a Deos. Eníinava publica- quebufeavaó para complices das fuás
mente a doutrina aos meninos

s

& por- culpas,& trajandoellas como fe foíTem
que íeu irmaõ Martim Garcia lhe a on. cafadas. Porém com afua pregação tan-
klhavaadeíiítencia deftc exercido com toos reformou a elles,como a eilas,emé-
2 Iguas razões de affeclados pretextos , dando todos as vidas,cada hum cenfor-
por lhe parecer aquella oceupaçaõ menos me a do feu eftadOiDcíterrou toda a for-
luftrofa

j a hum dos argumentos com q te de jogos : & prégandohum dia contra
lhe queria moítrar fer ella efeufada ,, di- eiies vieios,foy tal aforça dofcuefpi-

rito,
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81 . Vià& do Tatridrcba Santo Ignacio de Loyola,

rito
;
que acabado o Sermaó fe feguio hu mao coftume , como cilas três > mas naó

defpojo geral de cartas, & dados , que fe de tantas forças, que as pudeífe imitar

fora5 lançar em hum rio, fem fe ver em na fatisfaçaõ , que haviaò dado pelo ef-

mais de três annos , quem por toda a candalo da vida paiTada ; cativou a liber-

Mpeytía,& feu contorno os tomafle na dadedafua aoferviço perpetuo das en»

maó. Era muyto eícandalofo o veítido fermasdoHofpital. Eforaõfemelhantes

nas mulheres, & reprehendendo em hum a efias refoluçóes as de innumeraveis

Sermaõ efta defenvoltura ; as que o eíla- peccadores, que abominando os feus ef-

vaó ouvindo , feridas da dor, & pena candalos,appellàraõ para a publica edi»

deitas offenfas de Deos , arrancando os ricaçaõ, que derac vivendo ajuílados às

cabellos,&dando.fe bofetadas, publi- leys de Chriftãos; porque hunsreftitui-

cavaõofeu arrependimento, chorando raõ a fazenda alheya, curros defpidos

muytas lagrimas : & logo recolhidas a do ódio, fe reconciliavaõ amigos : &to-

cafa depois do Sermaó , fe deípiraó de dos os que hiaõ afítm vivendo até a hora

todaafuadefcompoíta profanidade,& da morte, abraçsraô logo a do feu arre-

a naõ tornarão mais a veítir. pendimento , & naô guardarão para o

59 Nos dias, que correm defde a tempo futuro o da fua penitencia. Diffi*

Afcenfaõde Chrifto atêa vinda doEf. pados jà osjviaos^pelo zelo de Santo

pirito Santo, tinha dedicado para a ex« Ignacio,& purgada dos feus abufos a

plicaçaõ dos Mandamentos :& em cada lua patna, paíloua cultivar nclla as vir-

hum delles tomava por argumento do tudes,&fantos coftumes , introduzin.

Sermaõo vicio contrario, para que os do hum final comeampa publica, para

ouvintes eíliverTem diípoítos a recebe- todos ao meyo dia orarem pelas almas

rem o Divino Efpirito,difcorrendo fem- do Purgatório, & pelos que eítaô em
pre as razões , que mais obrigaffem a peccado mortal :& para lhes fazer per»

amar a Deos , & a excitar o arrependi, petuaeíta pia obra, finalou hfia côngrua

mento,& dor de o haverem offendido.E competente ao que tiverTeefte cuydado.

com taes fucceíTos , que a cada hum dos Iníhtuhio húa Confraria do Santiífimo

Sermões correfpondia o fruto de cada Sacramento, como obfequio da fua de-

humdos preceytos daquellc dia , fendo voçaô a eíle fagrado myílerio;& coníig-

tantos os vicios , que defarreygou do nou da fua fazenda hua grande partepa»

coração dos homens , quantos eraõ os ra a mefma Confraria,com obrigação de

Mandamentos da Ley de Deos, queen. que todos os Domingos fahiíTem es feus

taò explicava; como íe eftiveffe na fua Confrades a pedir efmolas pelas portas

maõ a íemeadura da palavra de Deos , & para os pobres , que por algúas razões,

o fruto, que com ella queria colher.E no principalmente a do pejo, a naô puderem

fexto Sermaó, quando intimou o abor. pedir fora das fuás cafas. Tambtm dey-

recimento do peccado prohibido no fex- xouàCafade Loyola obrigada húa pen»

to preceyto, afeou com tal efiicacia o vi- faó de fe darem todos os Domingos na

cio deshoneíto, ponderando a miferavel Igreja doze pães a doze pobres maisne-

forte dos que a elle fe rendem; que muy- ceffitados, reverenciando neíle numero

tas das mulheres publicas, Reconhecida- odosfagrados Apoítolos. E naõ indi-

mente eferavas do íeu peccado emenda- viduamos mais exemplos do fruto , que

raô as vidas, vivendo arrependidas, & fez na fua pátria, porque poreítes,que

penitentes. Três das quaes fe viraõtaõ tanto tem da fua devoção, quan o de

fendas da contrição das fuasculpas,que amor aos pobres,bem fe pôde conhecer

para fugirem às occaíiões de tantas rein. a qualidade de todos ;
&parafelhe faber

cidencias, fe deíterràraô para terras re» o numero, baila a lembrança do que di-

motas. E outra taô vencedoía do feu zia a voz publica, de ter feyto Ignacio

na
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na fua pátria, quanto defejou fazer , fen.« doutos, encaminhando aos que engana»
do também nclia Profeta milagroío,cO' dos com omundoandavaõ cegos: afiíini

n.o daremos noticia em outra parte. como também elles antes de fe converte.

rem ,viviaô na mefma cegueyra. Por-
§> II. que eítes pregando depois aos da fua

naçaõ,lhesdiziaõ,&moílravaó nas mef-

60 T7* M Roma foraó também mara- mas eícrituras, em que elles fundavaõ a

g^j vilhofas as obras de piedade,& fua efperança , como jà era vindo quem
lcrviçodeDeos,com que o grande zelo elles efperavaõ : & que a fua ley era co.

tíe Santo lgnacio attendeo ao bem do moafombra,que defapparece em che«

próximo , & íalvaçaõ das almas, dos gando a luz. Vos tendes (Ihesdiziaóef-

quaescuydados nunca feriava ofeu ef< tes)porverdadcyro Profeta a Moyfés,
pirito- Eraó enraõ muytos os Judeos ob s & no mefmo tempo defacreditais as íuas

ílinados; & periuadido elle de que fe naõ profecias, porque quereis, que a íua ley

cenvertiaõ, por temerem o deípojo dos dure mais do que elle queria. E os que jà

feus bens; alcançou de Paulo III. hua alumiados com eftasverdades credes o
Conliituiçaò , para que os naõ perdefle o que não crèraô vofíòs pays; fois mais di-

que íequizefle converter, como até alli tofosdo queel!es
3
porqueeítaispofTuin»

feulava:&queos feus filhos converti- doo que elles defcjavaõ,&os queainda

dosa Fé contra vontade de feus pays, eíiais naobílinaçaõda voffavã efperan-

naõficaírem desherdados , ainda doha-

vido com ufuras, cujos donos fe naõ fou-

beíTem. E porque a Igreja coftuma ap-

plicar eftes lucros para obras pias ; im-

petrou do mefmo FontiSce
?
que para bc»

neficio do Sacramento do Bautifmo fe

ça, naõ podeis viver com mayor infelici»

dade,pois mais quereis efperar , que
poííuir.

61 E para queeítaobrafoífede du-
ração, femaquelle limite, que o tempo
coftuma por a todas jfez que em Roma

confignaffe efta applicaçaõ , ficando com fe fizeíTe hua cafa, para neíla fe fuílenta

iífo livres de defpeza os que fe quizef. remos Judeos catechumenos , que pe-

fem fazer Chriftãos. ÁÍÍentada aílim efía diaõ o ianto Bautifmo, à qual depois Ju*
boa obra 5 Sc vendo Santo lgnacio , que lio III. & Paulo I V- dotàraõ húa gran

naõ havia lugar deftinado para morada de renda, contribuindo todas as Synago-

dos que fe quizeífem converter , & fepa. gas, que ha em Itália ; & he efta cafa húa
rados dafufpeytofa communieaçaõ dos gloria permanente da charidadedelgna-

outros,tiveííem Meftres para os inftrui- cio. N em deyxou de comprehender efte

rem nos myfterios da Fé ; a todo eíte íeu dilatado zelo a converíaõ de muy tos

bem attendeo com a fua charidade. Por- Mouros,8c Turcos, que em Roma foraõ

que*fem o acovardarem os apertos da ca» bautizados,chegando até à índia, aonde

ia, & pobreza, em que viviaõ os noílos
;

eferevendo a feus filhos ,perfuadiaa que
recolheo nellaa alguns dos que fe que- fizeífem fundar outras femelhantes ca-

riaó reduzir , effirtindo a todos com o fas de catechumenos para os Gentios.E

fuftento,& doutrina até o tempo de os omeímoaconfelhou por carta ao Padre

p xler accommodar fora delia , jà depois Cláudio jayo, para que em Alemanha fe

debsminftruidos, fazendo que apren creaífem Seminários de fugeytos capazes

defTemalgumofficio,paradelle viverem, para oscilados deletras , & virtudes :

fem andarem mendigando-E foy taõ fru. dizendo a todos, que por eftes meyos fe

tuofoeíkfeu ardente amor do próximo, snduftriavaõ Meítres, Curas de almas ,

que a converíaõ de huns era eítimuío & Pregadores Euangeíieos, para todos

para a converfaõ de outros 5 entre os íntereííarem o fruto de muytas con-

quués viver xò alguns zelofos, Sc muyto veríces»

6% Ha»
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6% Havia em Roma grande numero
de mulheres perdidas, & nellas outra ta-

tá quantidade de laços , para cahirem

ndles os cegos da fua concupifcencia, &
fe abrazarcm no feu fogo elles,,<ík eSlas.E

Santo Ignacio, que deíejava cortar eíies

laços, & apagar aquelle fogo por meyo
das íuas exhortaçóes, vendo que muytas

rendidas jà aoíeu zelo, naõ abraçavaò

taõ bom confelho, por anteverem a falta

do futuro fuftento,& de tudo o mais
precifamente neceíFano para a vtda;que-

ria que fe fizeíle húa cafa^para nella fe re-

colherem , aflim as cafadas , até fe recon-

ciliarem com feus maridos , como as fol-

teyras, até tomarem eflado. Porque ain.

da que jà em Roma havia oMofteyrode
Santa Maria Magdalena, quechamão das

Arrependidas , náo fe recolhião nelle ,

mais que as determinadas a ferem Reli-

giofas, & nem todas feanimavão avive*

rem obrigadas a tanta perfeyção. Com-
municou Santo Ignacio o leu íanto in-

tento a muytos dos principaes de Ro.
ma, & feofferccèrão todos , & também
muytas fenhoras, para as defpezas da
obra, havendo quem fe quizefíe encar*

tegar deita fuperintendencia. E adver-

tindo elle, que íehia paíTando o tempo,
& que ninguém dava principio a efta fa-

brica, que na verdade não deyxava defe
fazer difíicultofa , pela dependência dos
feus gaftos ; a fua charidade a fez come-
çar,& a fer o primeyro que contribuhio

para eíte de tão grande ferviço, & gloria

de Deos. Pedio ao Padre Procurador Pe.

dro Codacio , que então recolhia hua
quantidade de pedra dasruinas de hum
edifício fronteyroànoffa caía , que da»
quellas pedras lhe déífe o procedido de
cem cruzados. E logo em os tendo os of«

fereceo para efta obra, dizendo,que elle

queria íer o primeyro, jà que não havia

quemfeanimaíTeadar eíte exemplo , &
bem o poderiao jà feguir todos os que o
approvaíTem. Muytos forão os que o
imitarão,& íizerão, que no Templo de
Sãta Martha feafíentaíTehúa Confraria,

que tiveífe o cuydado de prover com o

tlll' í

">"tV

;

'
1

1

\ttto Ignacio de Loyola,
neceííarioefias mulheres.E três hcíieílas

Matronas zelaváo o recolhimento , &
cíauíura das reduzidas a efte eftado ,

tendo cada húa delias íua chave, para £0

abrirem a porta às cafada s , para quando
foliem a viver com, feus mandos, & às

folteyras para íe caíarem,ou fazerem &e»

lígiofas. Deulhes porfeu ConfeíTor aj

Padre Diogo de Eguia ; & vivião todas

tão aífiíiidas da Divina graça , que a fua

vida fe trazia nos púlpitos por exem-
plo, que muytas donzellas honeíras

quizerão fegujr , &fe recolherão à mef«

macafa ,aqualdahi a poucos annos fe

formou Mofteyrode Virgens , de vida

muytoobfervante, &as convertidas fe

paílárão a ourra cafa , que chamáo de

Pii, & continua com a fua primeyra iníli«

tuiçãoda Confraria de Santa Manha.

63 È ainda chegou a admirar mais

a charidade de Santo Ignacio no exerci»

cio deite feu zelo, quando fe recolhião

eílas mulheres, ou para a Cafa de Santa

Martha, ou para a de algúa Senhora gra«

ve,em quanto adeS. Martha as não po-

dia recolher. Porque fendo elie por fua

peífoa,por feu cargo, & por íua fantida.

dedigniílimo das mayores eílimaçôes;

admiravao fe todos de o verem ir acom-

panhando as ditas mulheres pelas ruas

publicas de Roma , até as deyxar reco.

Ihidas , antepondo a todos os feus ad-

quiridos refpeytos efte pio obfequio em
benefício da converfaõ de hum peecador.

Dizião alguns dos prudentes do mundo
a eíte feu defprezador, que era maio*

grado trabalho o que tomava cô as con*

verfões deílas mulheres ; porque o íe u
mao coflume logo as faria retroceder >

tornando à mà vida, de que então pare-

dão emendadas. Porém a eftes defcon*

fiados do muyto que pode obrar a Divi-

na graça , refpondia Santo Ignacio co>

mo coftumava em todas as occafíóes

de zelar a honra de Deos : Eu ndb tenho

por perdido o meu trabalho , antes vos faço

Caber1 quefe pudera eu com todos os defre-
ios, & cu)'dados da minha vida

, fazer

que híiâ deflas mulheres ,por hua fó noyte

deyxaffè



Livro Segundo, tâ
deyxafe de ofender a meu Deos , os teria áefje bem, & os leva ao feu dano ; o que ba-
ndos por muyto bem empregados, ainda via deJerfruto de chandade,he defedifi.
<]ve fonbefje, que ella depois havia de tor- cação.

? ar 60 trato das (nas culpas. Qs que fe occupao com o próximo\devem
64 Fez também, que fe fundafíem entender; que ojeu mayorcuydado,& mais

duas cafas para amparo de meninos, & importante para aproveytar aos outros , he
meninas orfans , onde naó fo attendef- aproveytarfe afi,& aperfeyçoarfe cadadia
femao exercicio de bons coftumes , mas navirtude com ofavor de Deos, para g/m
tambera ao de algua arte , cu officio , de rar, & acender nos outros o fogo do amor
que depois fe pudeíTem fuftencar,prevc Divino, que. emfitiver acefo, & gerado j
nindolhcsjàpara aconíervacaó da vida & que paraifio asprendas

t & talentos na-
o remédio contra a fome. E para dar a turaesdevem tomar as forças para a con-
mao a muytas donzellas , que poderiaó verfao das almas, do efpirtto interior de
cahir doeítado da fua honeíiidade , ai- quem as rege.
cançou que fodem retirados para o Mof- De todos os vichs fe deve fugir - mas
teyro,quechamaóde Santa Cathanna de quecommayor cuydado daquelles,aos qua^s
Funarus,noqual vivem virtuofamente ohomemfente mais inclinada afua natu re-
ate a idade competente, para tomarem o za : porque efles fao os que ameaçao mais
citado de vida, ou de cafadas , ou Reli- certas,& mais miferaveis cabidas. E que
gioías; asquaes cafas fe governaô to- o defvelo continuo emrefrear eflas inclina.
das por Ieys, que lhes deyxou Santo çoes,he como humgnlhaõ

, que as prende.
Jgnacio

: & íendo muytos os privilégios para cuja prizao ajudará muyto ter hum
para eíta das donzellas recolhidas ;hum algumamigo confidentes quem defeubra
entre todos hcomaisíingular: porque os as fuás faltas, pedindo para ellas a correc-
que a governap

, podem levar para ella, çao. De maneyra , que ande too bem orde-
as que julgarem mais arnfeadas na hon- nado.&compodo o homem interior, que
ra

, amda ^ue feja contra vontade de feus redundando noexterior, os que nostratao %

Pays *

fo em nos verfe componhao afi, & louvem
ao Senhor.

Parafe emprenderem coufas grandesmCAPITULO VIII. ferviço de Deos, heneceffario vencer o te»

mor vao ,nãbfazendo cafo da pobreza, in*
Confelhos,& dittames de Santo Ignacio commoâidades ,calumniastinjurias,afronm

para a converfao das almas. tas,& da me(ma morte :&nao exafperar •

fe,ou conceber ódio contra as peffoas , que
§• !• nos contradizem, ou perfeguem.

.
Devemos guardamos de duas penhas,

6 f ^\ Izia Santo Ignacio,como ex- & rocas muyto arrifeadas nefia navegação*.

JL-/ perimentado Argonauta dos a primeyra ,afoberba , & vã prefumpçào
tormentoíos mares das culpas , & dos de nós-outros mefmos,nao acometendo cou»
íeus naufrágios, aos zelofos deftas con- fas muyto árduas , & defproporcionadas
verfees ,G}ue o tratar com os homens ,fefe às nofas forças. Ea outra, que muytas ve-
ncer ta afazer bem, he degrandefrutopa. zesfefegue da primeyra, a pufilanimidade,
ra elles : &fenao,he de grande dano para & defeonfiança nos trabalhos,& difficul-
fi,& para ellas. Porque affim como a con» dades, que fe oferecem, quando nos nao
verfaça» difereta,& medeHa de hum ho> fuecedemas coufas, como nestoutros defeia-
mem efpiritwl ,& prudente attrake aos mos, érpenfamos.
homens,& os convida ao bem -, a do imprw Sobre tudo havemos de arrancar com
dente , & arrojado os intibía, afaftando*os grande e/Indo qualquer appetite de amU«

H çao9
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çao,o'upertender para nos-outros mejn.os bem, &efcreverpnmeyrocom muyto cuy

honras,dtgnidades3amizades,oufavofesde dado o que hax> de dizer,& que nenhitd

homens,& applaujo popalar : de maneyra

que navfaçamos coujaalgúa,nem a deyxe»

mos defazerfe he boa, por temor defer vi-

tuperados.

Deve fe fugir com grande cuydado à

familiaridade de todas as mulheres ,amda

quepareçao efpirituaes ,ou ofejao-,& muy-

to mais das quefao nais pengofas, ou pela

idade, ou ejtadoju porferem de bayxa for

couja hao de affirmar temtrariamente %
nent

arrojarfe nos púlpitos , nem trazer a elles

coujas novas , & duvido]as :& que todo o

feii cuydado nos Serníes, ha dt fer repre-

hender os vicios com\modeftia , & não ir

atraz das coujas, que deleytaÕ aos ouvidos,

ér dao applavfo ; fendo encarecer a fealda-

de dopeceado, ér afermofura ,&fruio da

virtude : & o alvo a quefe devem affeftar

te,ou de ruimfama : àfjim pelo nojjo peri» todos os tiros , ha dejer,a que os peccadores

go, porque nejias converfafoes cojlumao fé compunjao, & tonvertao a Deos, &
queymarfe, ou chamufearfe os- homens ,&
fe naõfahe chamma, ao menos ha fumo ,&
a maldade do homemfahe da occafiao da

mulher: como também pelo efcandale dos

outros, &o dizer dasgentes3quefewprefe

inclinao mais a fufpeytar,& dizer mal dos

Jiehgtofos, que a efcufallos, ou defendellos.

agradeçao o amor exceffivo,& infinito,que

o Senhor nos tem.

$.11.

HAfede antepor okmuniverfal ao

particular -, mas pela efperança de

Havemos de fer muy recatados em crer, je fazer muyto noferviço de Deos ,& aju-

& dar por boas as revelações , que alguas da das almas , nao fe ha de deyxar o pre<

peffoasefpirituaes dizem y que tem , pelo en fente, quefe tem entre mãos : & he melhor,

gano ,que cofiuma haver emfemelhantes pouco bemfundado,& durável, que muyto

coufas, tendopor revelações os fonhos ,& incerto , & mal feguro -, porque (uccede

pelo credito que perde, quem as tem appro~ muytas vezes , perder hua coufa t & nao

vado, quandofe defcobre a falfidade. feganhar outra.

No faliar he necejfaria muyta circunf O homem ha de fer mais largo nas obras ,

pecçao , nao ufandoâe palavrasleves,def- que naspalavras : & prometter menos do

concertadas, de murmurações,nem arroja* que ha defazer ,&fazer hojefe he poffi-

das,nemhyperbolicas ; porque tudo ijiohe vel, o que tem promettido para à manhã.

danofo , & tira o credito com as peffoas , a Por iffo fabemos nòs, q indo o P.L aynes

quem tratamos , o qual he muyto necejfano chamado da Republica de Genova^para

para as poder ajudar,& levar a Deos.EJ- fundar alli hú Collegio da Cõpanhia ,

pecialmente quando fe trata de fazer pa- lhe ordenou Santo Ignacio, que nos nof-

zes,& reconciliar huns com os outros , & fos minifterios em ajuda dos próximos,

no pregar,definir , determinar controver- promettefle muyto menos , do que de;

fias,^ refponder a coufas graves -

} dema- pois obraíTe.

neyra, que nem huafó palavrafe nos caya Se alguém nospede coufa,que nos nao ef-

inconfideradamente-, mas antes,q em tudo o ta bem concedella , ou he contra os decoros

que foliamos , penfemos , que o que dize- dasnojfaspejfoassnemporiJfo nos havemos

mos a hum,h ade vir aos ouvidos de muy de enfadar com quem a pede sfenao negaila

tos:& o quefalíamos em(egredo tfehu de com tao boas palavras, que aquelleque ape-

pregoar nas praças j porque com efe pre- defiquefatisftylo danoffa vontade , &fe
fuppoííoferao as palavras medidas , &pe* hepo/Jivel, va tao amigo, érgraciofo , como

zadas com opezo da prudência Chrijtã,& veyo.

Rehgiofa. O oficiodo bom Religiofo nàcht meter

Os Pregadores,& todos os que tem por os homens em Palácio , tendo levallos a

officio enfinar ao povo , hao de rumiar muy Chrijio,& procurar qnefirvao ao Senhor,

a quem



Livro
A quem elle ferve, de quemfahiráo com fita

feguranca bemgalardoados.

Nao fomentefè ha de ter c onta com Deos,

jcnao lambem com os homens pelo mefmo
Dcos:& pois nefiâ vida nadjó temos a Deos
N. Senhorpre[ènte para ver,&galardoar
as nojfas obras, fenao, que,como diz o Apo-
jlolo, tambémfomos cfpecfaculo dos Anjos,

ér dos homens,& de todo o mundo : pro»
curemos com o me/mo Apoflolo todo o bem,
&ofigamos, & aborreçamos todo o mal-,

afjim o que he tal diante de Deos, como dia-

te dos homens. De maneyra , que trabalhe-

mos primeyra, & principalmente de agra*

dar a Deos N. Senhor, de cujo roflo, como
diz o Profeta, fahe o verdadeyrojuizo:

& depois procuremos também de agradar
aos homens, tirandolhes em quanto he da
noffaparte toda a occafiao.de vituperar ,&
ter empouco onoffominiflerio.

Nao havemos de olharfomente o que pe*
de o zelofervorof

o

, que alguns tem daglo-
ria de l)eos-,fenao que efie mefmo zelofe
ha de regular com o proveyto dosproximos-

t

porque entãofera verdadeiro zdo,<&agra-
dável a N-Senhor,fe ellefervir ao bem de
muytos. Efe olhandopara Deos,bufcando a

fua gloria , deyxar algúa vez ao mefmo
Deos emfi, peloachar nos próximos j obra-

rá conforme ao que o mefmo Senhor diffe :

Mifericordia quero,& naefánificio.Eem
outro lugar : Se offereceres a tna offerta,&

efiiveresja diante do Altar, <& alU te lem-

brares, que teu irmão temalgua queyxa con-

lrati,deyxaatuaofferta diante do Altar,

& vay apedir perdão, & apacificarte com
teu irmão ,& depois torna a offerecer a
Deos o que querias. Affim que muytas cou-

fas havemos defazer,& muytas deyxar de
fazer peloparecer,érjuizo dos homens,co»
mo naofor peccado , pelo bem, ejrproveyto
dos mefmos homens.

§- III.

OGjue toma o officio deganhar almas,

deve penfar , que nao ha de tratar

entre homens perfeytos t fenao entre gente
naofanta , <& muytas vezes injufla, &e?i'
ganofa;& como diz o Apeítolo,em meyo

Segundo. g7
ae hãa mà.,& perverfa nàçao : & affim fe
ha de aperceber,& armar contra todos os
pezares , que por efia caufa lhepodem vir.
Deforte, quepor mais peccados ,& abomi»
naçces que veja,nao fe perturbe, nem ef.
candalize : nemfejabaftante nenhua boba*
ria, ou malícia dos homens

,porgrande que
for, para que elle deyxe de terfempre com
a prudência afimplicidade de pomba, ou
comeflafimplicidade a prudência de fer-
pente.

Importa muytoganhar as vontades das
peffoas com quem tratamos, tendolhes fin-
cero, &Vfrdadeyroamor ,a- moftrando*
lho com palavras,& obras U fazendo por
ellastudooquepermitte a noffa profffho ,& fazendo confiança delias em todos os
negócios que tratamos,fegundo afua capa*
cidade, & afamúiaridade . que temos com
ellas: tomando, érfeguwdo ofeu parecer >
quantofor acertado

; porque affim as ga>»

nharemosparaDeos, & para as obras de
fuamayorgloria,em que nospuderem aju*
dar.

Ojmnviveemterra, onde ha bandos,

& parcialidades, deve abraçar a todost &
naòmoftrarfeefpecial,nem\chegarfe de tal

maneyra ahua parte, que offenda a outra.

havemos de ufarpara afdvaçao das áU
mas, das me(mas armas

, & ardilofas tf a*
ças, que o demónio ufa para nojfa perdição.
Porque o inimigo olhaprimeyro

,& efqua»
drinhaattentammte o natural de cadahú,
& tenteamny bem afua inclinação

, & de-
pois lhepropõem para o fazerpeccar o febo,
que he mais conforme a ellajfferecendo aos
ambiciofos honras, riquezas aos cobiçofos>
aos carnaes regalados deleyte s, & aos de-
votos coufas que tem apparencias de devo»
çao ; & nao entrade tropel ,fenao pouco a
pouco com pés de chumbo , atéqueganha a
vontade ,& porfimfe lança de todo nas
almas; tomandopó (fe delias. Affim o fabio

Mefireefpiritudfe ha áe haver , confor*
mando fe com o natural daspeffoas, que tra •

ta ; ao principio âijfimular , &pafjar por
muytas coufas^fazer que nao asve -, &
depoisdeganhadas as vontades dos que tra*

ía^fazerlhe?guerra com as fuás mefmas ar*

H i
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mas, érconquiflallâs para Deos. De ma>

neyra,qm aos princípios nos conformemos

comas fuás condições , & condecendamos

com ellas naqudlõ que nãofor contra Deos :

entrar com elles , &fahir com nos-ouíros
,

fazendo-nes omnia omníbus , como fazia

o Apostolo : Ut omnes lucrifaciasnus :

C^ não penfando , que vivemos para nóf-

outros , fendo para 710ffos Irmãos em o Se*

nhor. Porem como aprudencia para acer-

tar\deve attender tantopar a as ctrcunftan-

cias dos tempos, éf lugares , & mais ainda

àasjpeffoas com que trata -, Jao necejjarios

muytos olhos , para ver bem o que em cada

negocio convém : & antes que o homem fe

embarque, confiderar como/è embarca , £?•

procurar conhecer bem a condição , & na-

tural dapeffoa, que ha de tratar, efpecial-

mentefe he principal, &grande Senhor,

antesde fe lhe entregar a elle, & fazerfe
tnuy familiar.

Também he neceffario ufar de grand e

recato , & circunspecção com as mefmas

pefJoas,que queremos ganhar para Deos,

às quaes devemos de tal maneyra mojlrar-

nosgratos pelas boas obras, que delias rece-

hemos -

t que não fejamos lifongeyros , nem
apouquemos osnoffos minifhnos : antes de-

mos a entender , que principalmente as re-

conhecemos vindas de Deos j & que ellas

mefmasganhão muyto no bem que nos fa-

zem porfeu amor \ &juntamente conhe-

ção, que o homemhe fuperior aprofpera,&
adverfa fortuna, & livre de efperan ça,&
temores vaos,& defprezador de tudo o que

o mundo lhe pôde offerecer : converfando

com todos co húa humilde gravidade , fem

abrir muyto o feu peyto, nem ter demafiada

familiaridade, fenão com peffoas muy co-

nhecidas,& de muyta confiança -,& fem
receber nada de ninguém , fenão o que for
neceffario para ofuflento ; & ifto de pef
foas,que fe edifiquem, ò-tenhão por mercê

de Deos o dalio -.porque o que recebe,perde

afualiberdade -,0-oque dà,commummen'
te aefíima em menos.

Ainda que a av.thoridade he neceffaria

para ajudar.& aproveytar aos próximos-,

com tudo efia authoridade não (eganhacom

nto Ignacio de Loyola,

couj&,quefayba, ou cheyre a mundo
i
fenão

como defprezo delle,& com a verdadeyra

humildade,&co mofIrar com obras mais,

que compdavras, que o homem he difcipu-

lo,& imitador de Chrijlo humilde , que

não pertende,nem bnfca,fenão afuagloria,

éf afalvação das almas, que elle bufe ou. E
para ifiojde nenhum exercíciofe defdenhe

porpequeno quefeja,nempor vil que pare-

ça nos olhos dos homens
, fe delle fe pode

tirargloriapara Deos. Efempre comece do

bayxo,fe quer chegar ao alto, érferfavore*
eido do Senhor : Qui refiílit íuperbis, &
exakathumiles. E nifto punha Santo

Ignacio grande força , ordenando a S.

Fjancifco Xavier , &: ao Padre Simaõ
Rodriguez , que pedhTem eímola em
Portuga!;, quando foraõ chamados d

j

el-

Rey para paffarà índia: & também aos

Padres Laynes, &Salmeyraõ 3 que fer-

viííem aos pobres , & eníinaííem a dou-
trina Chriftá em Trento, antes de dize-

rem o leu parecer no Concilio.

Ainda, que não devemos defifiir por ne-

nhúa dificuldade, ou contradição ,do que

julgamos convir para o ferviço de Deos-,

nao havemos de fer pertinazes , &> obftina*

dos para perfeverarno que háa vez come»

çamos,porfahircomanoffa } fenão ha ef-

úeranca defahir com a empreza, oujuU
gamos, que em outracoufa mais utilfe po*

dera empregar aqueíle trabalho.

O que trata com ospróximos para os cu*

rarfeia comohumbom Medico, q não fe ef-

pante dasfuás enfermidades.jnem tenha af-

co das fuás chagas, &fofra comgrande pa •

ciência,& manfidãò asfuás fraquezas -, éf
importunidâdes :& para iffo olhe para el-

les, não comofilhos de Adam, & como

hunsvafosfracos de vidro ,on de barro;

fenão como a imagens de Deos , compradas

com ofangue de Chrijlo , procurando que

elles mefmosfe ajudem, & com boas obras

fe difponhão para receber , ou para crecer

nagraça do Senhor, em quem deve de efpe-

rar -, que pois o chamou para hum tão alto

minifterio , ofará digno Mini/Iro feu , (e

defeonfiar defi, & confiar na bondade do

mefmo Senhor,% o chamou,& ofz mebrq

dafua Religião. O

U
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O operário zelofo % &fervente, defejofo mente vera quanto era' aíliítido do DL

de reformar os males públicos
, que Je vem vino Efpirito efte fegundo Sauío con»

cxttx diano mundo, deve penjar oitenta» vertido,& depois fegundo Paulo con*
.''e, de que lhe pedira Deos conta no dia vertendo ; fendo ínftrumento de tudo a

do*jmzo,& aparelharje para ella, viven- Companhia que elle fundou , & jà vay
do de maneyra,que apvffa darfem receyo. quais por dous feculos , que feus filhos

Fedirnosha conta da m-fía vocação ,& tf* continuaõ a cultura da converíaõ das
íâdo tfe como bons Relig iofos tivermos def- almas»

prezo do mundo,®1 fervor de efpirito :fe

formos aprazados de charidade,am;gosda

oração , &• meditação \folicitos , & cuy*

dadofos em confejfar, ejr pregar , & exer<-

citar os outros miniflerios do nojjo In sliíu*

to. Difio nos pedirá, conta, & nao fe refor-

mamos o qnao efía a nojjo cargo : ainda que

devemos arder em zelo da gloria de Deos

N. Senhori& fazenhe força ( digamoh

affim) com nojjas continuas, & abrazadas

orações,pedmdolhe, que elle mova com (eu 66
efpirito aos queohao de remediar-, <& tanu

bem , quando fe oferecer occajiao
, foliar',

& felicitar aos Governadores da Repubii-

campara quéfaçao feu offtcio t ejf tirem os ef*

canaaios públicos,que nella ha,

Findmente ha de terg ranâe coração , o

que írataeííagrangeana de almas
, &*fi-

car com muytapaz,& alegria da fuâ alma,

CAPITULO IX.

De digitas notáveis converfoens por meyo
dos Exercidos de nojfo Padre

Santo Ignacio.

i

§. I.

POr ferem entre ÍI femelhantes a
arte de pintar, & adeeícrever,

pois tanto quer que o entendaó , quem
efereve, como defejaõ os que pintaõ,que
as íuas obrss faílera

;
vem aqui muy to em

feu lugar as converfões de Santo Igna-
cio eferevendoos feus Exercícios., lem«
brandonos as que fez copiado na fua
imagem, como dizemos em outro lugar.

fueceda a coifa como fucceder ; havendo Porque fe huas eraõ milagre fas, confide .

da fua parte feyto o que deve para ajudar rando o nòs pregando na fua imagem re«

as dospróximos:& nao defmayar por mais tratado pela maódehum Anjo 5 também
que o enfermo, que cura,fefique com afua íoraõ maravilhofas as que fefizeraõpor
doença ynem perder por ijfo o animo, tomU meyo dos feus Exercícios , eferitos pela
do exemplo dos Anjos danojfaguarda, que fua maó,& encaminhados pela de Deos.
avifao , defendem 3 regem, alumiao , mo- E ainda que naó repetiremos agora as
vems& ajudaoparao bem3quanto podem, converfões jà apontadas no principio
aos que da mao de Deos recebem a feu car» deite livro , por nao eferevermos outra
go ; poremfeelles ufdomal da fualiberda* vez o mefmo ; acrefeentaremos à lem-
de,&fefazemrebeldes ) ey

> obfiinados,ndõ branca dos primeyros exemplos , as que
fe angujiiao ,nem fe entrijíecem por ijjh, por alguas circunftancias da fua varie-
nem 1ecebempena,nemperdem hum ponto dade íaõ dignas de Biftoria, fendo muy-
dafua Bemaventurança : curado temos a toefpeciala que logofs nos offerece à
Babyloniai&nao ha[arado, deyxemola, penna, vendo entrar a rantos a fazer ef»

pois naoficapor nos*outros. tes Exercícios com ísngular devoção., &
Quem attendercom reflexão ao juízo, agrado da vontade, & a alguns com ef.

prudencia,& zelo com que Santo Igna- candalofa zombaria ,-& notável repug.
cio teceoeftas advertências,& conferir nanciaj mas depois convertidos.
com cilas as innumeraveis converfões 67 Em hum Convento da (agrada
dealmas, que por todo omundoChrif- Família de S.Jcronymo, no lugar cha-
taõ fizeraõ,& fazem feus filhos 3 certa» mado Tendi'ha, próximo a Alcalà.,con-

H iij ver-
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vcrfandocerto Religioso le\gocomou. chegando à portaria, fez que lhe cha-

tros da mefma Ordem , mortrou a maífem o Padre Reytor Vilianova,o qual

pouca, ounenhúa fé; que tinha aos Ex- cem a fua preíença de roíto penitente ,

ercidos praticados pelos filhos da Com . remendada roupeta , & pouca idade , o

panhia , ouvindo entaõ difeorrer efta efpantou de tal íorte,que fem lhe dizer

mefma matéria. E a outro Religioío cio palavra, voltou as cortas , blasfemando

mefmo Convento, que por haver expe- contra quem o havia enganado, & per

rimentadoem fitaô conhecido augmen»

to do íeu efpirito fazendo crtes Exer-

cícios , & eílava no mefmo tempo per •

fuadindo aos que o ouviaó a imitação

da íua experiência ;refpondèraõ alguns

dos que naó eraõ affeyçoados a efta pra

fuadido a ir ícr encaminhado noefpiri.

to por taõ defprezivel figurajcomo quem
íóvianelleatíefóra,& ignorava a que a

Deos era fingu larmente agradável por
dentro. Porém o Padre Villavova, que

jà por antecedentes noticias fabia os

tica dos Exercícios da Companhia ; que feus intentos, com termo cortez o obri»

elles também os fariaõ , íe pnmeyro os gou a parar , íoftendolhe o cavaílo pela

fizeíTe Fr. N. que alli ertava preíente , & redea,& pedindo que defeançafíe aquel-

delles fahifíe emendado , õc reíormado le dia no Collegio» Acey tando , & agra«

na obfervancia commua da Religião. Era decendoelleahonra ,mais violentado ,

efte de rebelde natureza, & cenfurada h- que contente cem a hoípedagem oíTere-

berdade, ainda que nobre ,& por algúas cida, paflbu a deterfafegundodia : & nas

-dependências o confervavaó na Ordem, horas da con^erfaçaõ , depois de ganha-

& também incrédulo da mudança das vi - da a vontade com indurtnofos lanços de
das, que faziaõ eftes Exercícios.O qual amor, & corteíia \ o Padre Reytor o hia

em ouvindo a galantaria da fua emenda affeycoando aos pontos da falvaçaõ, &
condiciona^ para os outros o imitarem conferencias de matérias efpirituaes. E
nafua;comfarfantes rifadas,& ajuda- comtalfucceífo,queellefem íer torci-

do do íeu genjo, pouco cultivado no ex* do,admittiooconíelhode fazer os Ex-
ercício das perfeyçóes religiofas, diíTe ercicios , de que antes fena:& fonas
que eftava pelo partido. Tratou logo da meditações da primeyrafemana,queeraõ

jornada para o Çollegio daCompanhia, prm ipalmenteasdos Noviflimos, &as
onde era Reytor o Padre Franciíco de

Villanova,& havia fido o inftrudor dos

Exercícios , que fez aquelle Religiofo

cxhortante dos outros , para que tam-

bém os fizeífem, ainda que fempre fem

fruto erte feu confelho taõ fanto. Chega
do pois o dia da fua partida para Alcalà,

montou a cavallo taõ fenhor da fua vida

folgada, como zombador de fua emen-
da, a pedir os Exercícios da Companhia
ao Padre Villanova: & quando no cami

que mais lhe convinhaõ , chegou com ef«

te lanto exercício a contar vinte 5c hum
dias.

68 Nelles lhe foy Deos fallando às

portas do coração com as fuás Divinas

infpirações,&elle fe deyxou penetrar

tanrado conhecimento dos feus defmá»

chos pi fiados, erros de fua vida , ck en-

ganos do mundo
;
que vendo fe rendido

todo à força daquelías verdades , de que
vivia efquecido, acompanhava com fuc-

nho queria alguém faber delíe aonde hia, ceffivas lagrimas o feu verdadeyro arre

afuarepoftaeracomoa tençaô,queíeva- pendimento : & mortificando fe com
va dos Exercícios

; porque dizia : Vou a muyta penitencia , fe difpoz a fazer húa
experimentar os enganos da mudança da confiffaó geral, depois da qual defpedin-

vida, que fazem os encantos de certos do-fedo Padre Reytor, que fora o feu
Exercícios dos Jefuitas,para depois dei. guia para tomar por outro caminho , &
enganar aos meus Frades , jà que elles andar feguroos annos da vida , que lhe

naõ entendem eftes encantadores. E em reftavaõ , voltou para o feu Convento.

Nclie
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Nelle o eítavaõ efpcrando os Religio- moíura,difcrição,& nobre fangúe , que
fos comdtverfas coníiderações da fua herdou por nafcimento, as quaes com as
vinda i porque os afkyçoados àdirec- queadquiriopor curiofidade de algum
çaó dos Exercícios denoffa Padre Santo eftudo, porque tinha noticia da Âftro-
Jgnacio,naõduvidavaõ da mudança do logia,& praticava as Poéticas; a fazião
íeu procedimento ; & os outros do con- j er muyro eftimada de todas as Religio.
trario conceyto nada efperavaõ menos, fas no Convento , fundado por S. Fran .

Porém depois delle chegado, logo no ciíca Romana. E convidada húa vez pelo
quebrado da modeília do roíto,compof- Padre Lancicio,para fazer os Exercícios
tura de acções , & aíTento de p lavras , de Santo Ignacio, affím como eila os via
moftrou que vinha de tai íorte mudado, fazer a algúas Religiofas do mefmo Con •

que parecia homem do outro mundo, ef«

pantando a todos fó com a mudança ex-

terior: & naõ fe duvidando jà da inte-

rior , o receberão , & foraõ depois ou»
vindo 3 & vendo o que de antes fe não
poderia crer.Porque o primeyro,quc lhe

imitou o exemplo, foyoque maisfeop-
punha contra o que fe publicava daquel-

ies Exercícios, que logo forão a fazer os
outros dedousemdGUS,&ultimamen

vento , encaminhadas peío meimo Pa»
dre

; reípondeo à offerta do convite mais
com rizinhos, que razões , defembara >

çando fedoconfelho, & defenganando
ao confelheyro , fem dar final de anima
inclinado a eíle lanço do eípirko.Porém
depois perfuadida peias Religiofas jà
experimentadas m prarica deíks fantos

Exercidos 3 & intercíles do íeu fruto
,

não quis que pareccífe efcandalofa a fua
te o feu Prior, que era de muytas letras, repugnância »& feguio o exemplo das
& grande Meftre em Salamanca. O qual outras, fugeyta ao Fadre, que a havia de
conícífandode fi, o que es mais confeffa

vaõjVendoo alento doefpirko, de que
careciáo,aífeyçoado ao recolhiméto dos
dias deftinados para os ditos Exerci,

cios
;
pedio, que fe lhe permittiíTe ornar

por íua conta alguns apofentos, para to-

dos os que quizeífem fazer aqueiles Ex-

ercícios, coníignando certa contribui

dirigir. & recolhida ao apofento,& clau«

fura conveniente a eíres intentos , come-
çou a exercitar as meditações dos pri-

meyros dáas,baítando fó a primeyra,que
he a doHm da noíía creação, para iogo fe

moverrefolutaaconfeguireíte fira pri*

meyro,& ultimo da fal vaçaõ de todos.E
indo o Padre feu direttor a ver como

çaó de renda, por entender , que noCol- paífava a nova exercitante nefte meímo
legio de Aícalá de pouco tempo funda- dia da fua apoílada refoluçaó,touvoulne
do, não poderiãoalimentarfe tantos ex« muyto o animo com que a achoj de fer

ercitantes pelo dias neceíTarios ao feu (como eila dizia ,& defejava) toda de
recolhimento. Deos,& Santa. Não a enganarão osfeus

defejos,aproveytando.íe de todos os
§> II» ii)eyos,quedifp5em para a fantidade .•

porque logo, como quem deveras fe fa«

69 (~\ Utro caio muyto parecido cr i ficava a Deos , consjeçou pelo defpojo
\^/ com efte, por também fer de de tudo, o que na fua cella lhe parecia íu»

húa Religiofa, que antes não queria fa- perfiuidade de ornatos, fendo os pri-
zer os Exercícios de Santo Ignacio , & meyros os mais preciofos , & que parti,

depois de os fazer viveo muyto refor- cularmenteaprendiaó.Edefembaraçada
mada, & morreo fanta ; he o fegundo , & delias affey ções domefticas , cortou pe-
de muyto íingular gloria deDeos,& do lasdosaífcyçoadosde fora, aprendendo
leu grande fervo Ignacio. Húa Religiofa nafervorolaGraçaõ,otrato quedefeja^
chamada Maria Boaventura, dotada das va ter íó com Deos ,& tirando deila as
applaudidas prendas da natureza, fer- reíoiuçõesparaamuyta penitencia, que

fazia,

/ ^
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fazia, & exercício das outras virtudes,

cm que era muyro exemplar : & nas que
maisfe extremou foraô a da humildade,

que heO fundamento de todas ,& ada
charidade, que de tedas he a Rainha.

Porque fervindoos c fficios mais abati-

dos da cozinha, & enfermaria, vendo-fe

defafiadadoafco,qaelrie faziaõ as cha-

gas encarceradas de hua enferma,& fer-

vente do Convento; imitou o valor, &
generoíidade de outros Sanccsjapplican-

do a boca , & goítando as matérias j, de
cuja viíla fugiaõ naturalmente os olhos.

Depois de viver alguns annos enrique-

cida de muytos merecimentos , quiz o
Senhor provar o efpirito defta fua ferva

com hua febre mortal , que lhe apurou a

conítancia,&fofrimento em tal grão
, q

chegou a imitar a de S.Franciíco Xa-
vier, pedindo aDeosmais que padecer

por feu amor. E pouco antes da hora da
morte, pondo os olhos em hua das Reli-

giofas, que lhe affiftiaõ , apontando para

cila , lhe diíTe, que depois de alguns dias

lhe chegaria também a fua hora , pro«

mettendolhe, que pediria aDeõs a gra-

ça para ellafe arrepender das fuás cul-

pas, profetizando nefta promefla ,aílím

a morte da dita Rehgiofa , como conhe-

cendo a neceflidade, que tinha, de arre-

pendimento , & emenda de feus defey-

tos. E tudo fe vio cumprido : porque eíía

Religiofa fabendo primeyro do bom
cilada da Venerável Maria Boaventura,

participando da Divina graça oarrepen»

dimento,contriçaõ, & emenda dos feus

erros paliados ; dentro de quinze dias

morreocom evidentes íinaes depredef-

tinada.

70 Na Hiftoria^géral da Compa-
nhia lemos outro exemplo da mefma
matéria, que também pela fingularida-

dedas circunítancias o e^revemosnef-

ta, deyxandoosmais que fazem mayor

numero, & cite entre todos pede adver-

tidas attenções. Hum Sacerdote na Ci-

dade de Sena, prezado de Poetai tam.

bem de Comediante: porque algúas ve-

zes fahia elle mefmo a reprefentar em

nto Ignacio de Loyola,

theatre publico as obras jocofas , de que
eraAuthcr

; vivia cem grande éfcancsaj

lo,& afronta do feu eftado no conceyto
dos maisfezudos; ainda que entre as
•muytos, que lhe applaudiaé oengenho,
& louvavaô os veríòs, tinha grade áccy-

•taçaõ- Ecfta eraacauíatoda,porque naó

attendiaaos confelhos,& exhortaçóes

des que lhe eítranhavaõ a vida , dtyxan-
do fe prender mais do íeu deívar.eci-

mento,& agudezas de engenho, do que
pejando-íe das obras defarfante. Che»
•gado porem o tempo de elle mudar de
vida por meyo dos reclamos da conícié-

cia , teve a fortuna de ouvir a hum de

três Pregadores da Companhia , Pafca-

fio Broet, Simão Rodriguez , & Fran*

cifcoEflrada,mandados aífim pelo Pon-
tífice ao exercício de Miffionarios A-
poílolicos

]
porque fahio daquella pre-

gação de tal forte arrependido de fe ha.

ver empregado tantos annos nas fuás

efcandaloías vaidades, que logo tratou

da emenda,pedmdo ao mefmo Pregador
as direcções para ella neceíTarias.

71 Ouvio o Miífionario a proporia

do Sacerdote, & colhendo da informa-

ção, que lhe dava , as defordens da fua

vidai entendeo, que nos Exercícios de

Santo Ignacioo difpunha para a íua re«

formação : & naô foy fem maravilhoío

frutoaappllcaçaõdefre remédio , como
conftou darefoluçaõ deite arrependido,

depois de fahir dos Exercícios do noílo

Santo. Tinha villo nas fuás meditações

a fealdade do peccado,o horror da mor-

te, a eftreyfa conta do J uizo , & a eterni-

dade de penas; & temendo-fe da vin-

gança, que nelíe tomaria a Divina ]uí«

tiça das fuás profanas reprefentações,

difpoz hua fcena com approvaçaõ dos

noífos Padres , na qualeíls mefiiio quiz

íer o reprefentante , fazendo publico

theatro do púlpito de hua Igreja da Ci-

dade.

72 Era o dia de muyto concurío,

poríerdehúa grande feita, o que eite

Sacerdote elegeo para reprefentar a ía-

tisfaçaóque dava a todo aquellepovo,

de



Livro
de o haver efcandalizado com a fua abo-
minavel vida- E depois que o Pregador
daquelle dia defceo do púlpito , fubio có
húa corda ao pefcoço o conhecido Sa«
cerdote,& chorando inccíTantes lagri»

mas naquellarepreíentaçaõ de edifkati-
vo penitente, pedio a todos perdão de
todas as que elle havia feyto por obra ,&
palavra, fem temor de Deos,por agradar
aos homens, efquecido das obrigações
do feu eftado .- porque devendo moftrar
no procedimento das fuás obras,que era
hum dos Miniitrosconfagrados ao íer-

viçoda Igreja de Chrifto , vivera até o
tempõem queconheceoos feus enganos,
hum olíentador das fuás afrontas. E
deyxando a todos os que oviraó,& ou-
virão íingularmente edificados coaquel.
la taõ heróica acçaõ ,& também agrade-
cidos aos filhos da Companhia , por ha»
verem íido os infírumentos de taõ ma-
ravilhofa mudança naõ efperadajelíe fe

recoíheo a cafa ,& determinou viver o
reftante da vida na Companhia, donde
lhe viera todo o bem da íua falvaçaõ.Mas
porque os Padres entenderão , que ne»
ceflitava demais tempo a íua refoluçaõ

;

tomou elle o habito dos Capuchinhos,
onde viveo muyto penitente, & morreo
perfeyto Religioío.

§. III.

73 C Egue fe outro exemplo,que por^ fer de húa conhecida repugna-
da aos Exercícios de Santo Ignacio,ain-

dafendo elle vivo; feria culpa nofla fe o
naó efcreveffemos nefte lugar,para gran-
de gloria de Deos,jà que citamos mof.
trando a virtude dos Exercícios do nof-
fo Santo Fundador , para mudar cora-
ções. Depois de admittido na Compa-
nhia aquelle feu grande efplendor ,& or-
namento o Padre Pedro de Ribadaney-
ra, deufe a conhecer a eíperteza natural
dofeugenioemalgúas traveíTuras pró-
prias dos primeyros annos da fua idade.
As quaes, poík> que honeftas, naõ agra-
darão i & a variedade dos zeloíos , que

Segundo. ^
asvia5,3e naõ defeulpavaõ com as li-

cenças tomadas pela puerícia, não con-
cordava com aquella viveza, chegando
alguns a perfuadir a Santo Ignacio , que
odimitciíFe da Companhia , por naó di-
zer bem em cafa de Religiofos de tanto
juizo aquelle pouco aíTento da razaõ.
Porèmo Santo , que previa com olhos
muytodiverfosaquillomefmo , com q
fe cegavaõ os outros, naõ dava ouvi-
dos a eftes zelos, julgando que o mefmo
Ribadaneyra depois de chegar aos an-
nos de homem, poderia fer muyto dife-
rente do que parecia , quando menino. E
bemconfíou ao mundo todo , que havia
fido profecia a efperança do Santo Pa-
triarcha, edificando depois tanto a fan.
tidade da vida defte feu filho, & illuílrâ-

docom a fua penna tudo o que elle di[-

correo.Hia poisdiilsmulando opruden»
te,& amorofo Pay com as efpertezas def«
te filho , & juntamente com as zelofas
difplicencia dos que as naó approvavão :

até que entrando o demónio a meter a
mão neíta iuta de pareceres , fez com as
fuás aíiucias, que com pretexto irnagi.

nado de algum incidente, em que Riba.
daneyra fe via fentido , & fem razaõ

5 \c
deíaffeyçoou de quem tanto o amava. E
comtalexceííbfedeíviava da íua fami-
liaridade,& divertia do trato filial

, que
nem ainda lhe punha os olhos com a in »

clinacáo paíTada;o que bem entendia , &
diffimulava o amorofo Pay : & fem o deC
pedir dos feus primeyrcs agrados, os
continuava com a mefma lhaneza , ainda
que fem fruto. Porque elle rendido to-
talmente ao feufentimento imaginada,
eftimavarão pouco a fua familiaridade,

que chegou aos defejos de a perder por
húa vez, deyxando a fua Companhia, &
vida Religioia, parecendolhe a do mun-
do menos pezada. Forem Santo Igna*
cio, que o prendia comíigo fem mudan-
ça nos aífeclos, & não perdia de viíta as
prendas, que efperava daquelle filho 3 o
chamouao feuapofento j & fallandclhe

com o amor de Pay ,empenhou a cfficacia

yro,dizedolhe compadecida

de

do feu ref^*
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de o ver tão precipitado ,quc fe delem-

baraçaflecas imaginações com que lida.

va,& feaccommodaífe aos feus confe-

Ihos, pois erão da fua confervação na

Companhia. E Ribadaneyra, que com

olhos tão torcidos para o Santo , como

ouvidos taò furdos para as fuás razões ,

continuava na fuateyma;fò atrendia à

reíoluçáodelhetíar as coitas, & voltar

para omundo,fem lhe parecer que per-

dia muyto cm fe deíatar dos feus braços,

nemfentir dor a gúanaquelladefunião.

74, Vendo então Santo Ignacio aífim

defapegadoaoamabiliíismo hino, fem o

poder ter rnáo ; voltoufe a Deos , para q
lhe déffe a lua, & o náodeyxaíTecahir;

porque fentina muyto , fe a Companhia

o perdefle. E foy tão efficaz , & tão bem
fuccedida efta íupphca diante da Divina

Mageítade
;
que logo fentio, & enten-

deo, que eftavadefpachada aíeu favor,

fahmdo da Oração íem defconfiança do
arrependimento de Ribadaneyra. Outra

vez o chamou,& fez vir à fua prefença,

g? (logo com as primeyras palavras lhe

abrandou de tal forte aquelles impulfos

de menino, & penetrou o coração
;
que

defat ando húa fuccefííva corrente de la-

grimas, dizia entre cilas com taõ altas

vozes, que fe fazião ouvir de fora : Eu
os fareja Padre, eu os farey- Soube fe de-

pois, que efta fua promelfa era dos Exer»

cieios,que o Santo Padre lhe pedira muy-

tas vezes, que fizefíe,& ellefempre os

repugnava : & naquella occafião repe-

tindo o amorofo Pay efte confelho , logo

a elle fe rendeoo filho , afirmando Riba*

daneyra , quando referia efta fua con ver-

faõ, que fentia em fi tal violência dentro

do coração , que lhe parecia impoflível

ter liberdade , para deyxar de os fazer.

Entrou finalmente ao recolhimento , &
retiro para os ter, começando logo a fua

mudança com húa confiííaó geral , que

fez com Santo Ignacio , pedindo pri»

ineyro efta graça, & também o cuydado

deatteriderpor fua vida ,&alma cem o

acerto das fuás paternas direcções.E de»

pois de o confellar, & abíolver , lhe diíTe

nto Ignacio de Loyola,

o Santo eftas pakvras : Pedro,eu vos ro*

goy que nao jejais ingrato a quem tanta

mercê vos temfeyto, & tantos bens vos ha

dadOiComo de Deos haveis recebido. As
quaes ouvidas,diz Ribadaneyra,que lhe

cahirão as efeamas dos olhos , & fe mu-
dou^ foífegou tanto de coração , que

nunca fentio, nem hum leviflimo movi;

mento de deyxar a Companhia.

§. IV.

15 Sta ers a virtude ( & ainda he)

_ dos Exercícios de ^Santo Igna-

cio, para mudar vidas, & converter ai.

mas ; a qual fe conhecerá melhor , íe der-

mos aqui noticia , do que contra elles

dizia em Alemanha o Herege Calvinifta

Gabriel Lernéo, de quem jà fizemos al-

gúa menção. Porque tudo o que diítor-

re contra eftes fantos Exercicios , he hu
feu Angular elogio : & fe não differa o
mal,quedelksdiíFe, privara a Compa-
nhia do bem que nifto lhe fez. Que fei-

tiços, (diz) ou que olhado he efte , cora

que os Papiftas jefuitas transformão o
juizodos homens , encerrados em cer-

tos apofentos,& retirados do trato dos
mais, onde com húa noyte feyta à mão,

& húa efeuridade ao meyo dia , fugindo

de toda a luz, fe entrega© a húa perpetua

melancol a,& a hum continuo horror?

Miferavel o que nella cahe , que como
quem defec à cova de Trofonio , pôde
dizer na entrada : A Deos alegrias , a

Deos paflatempos, porque onde entrou

humhomem, fahe huminfenfato, & ruO-

tico tronco, morto a todos os goíios do
mundo & hum vivo fomente para a trif-

teza,&parao pranto.Oque alli fe en-

cerra, nem vê, nem he vifto,fenão quan-
do hum daquelies encantadores com
femblante attenito , 8r com a voz quafi

muda, duas vezes ao dia lhe vay a dar hú
dos feus encantamentos, que levão cf-

critos em hum papelinho , & o deyxa ao

miferavel , para que meditando os,fique

novamente encantado. Quem poderá

coptar 'as chimeras , que formão ? as

fan*

min'ws
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íanfazias qirc pintaõ? as vifões que fo. & julgados por doudos : os das vifões,
nhaõ? Choraõ,cIamaõ, gemem, como íe eípantos,&íonhos cias coufas dó outro
jà o furor do inferno Jhes cerraííe ós mundo, chorando, bradando, &gemen-
clhos, & comcçafíem a íentir anticipa

damente as luas chammas
;
juraõ viver

para o diante, como fe cada noyte hou«
vefíem de morrer, & de naõ tomar das

coufas da terra , fena5 hum indiviíivel

do, como atemorizados com a viftâ do
inferno, vivem para morrerem cada dia,

temendo íó.na terra oponto dá morte.*

òs que em fahindo daquelles recolhi-

mentos, parecem de novo iiafcidos : os
ponto. Finalmente quando íahem dalli, que para acertarem com o pontodaglo.
olhaô attonitos para o mundo , como fé ria , fe prendem nas claufuras da Reli
naquelleinftante acabando de nafcer en

traíTemnelle vendo
5 porém naõcom os

olhos, que antes : porque como fe hou-
veífe fido faria, em que fè muda o thea*

gião.-osque finalmente na' mefrna Com-
panhia, fede algum modo defdizem do
affinado das fuás obrigações , & dos ex-
ercidos dirigidos a concordar em tudo

77

tro , tudo lhe parece hum mar tempef- com cilas , depois de apurados1 ria forja

tuofo, donde he taó fácil o naufrágio , do efpiritoh todos eííes faó ós córiver-

como neceíTaria a navegação : & corh if. tidos de~Santo Ignacio por ilíéyó dos
to a cada paíío lhes parece

,
que fe çòço- feiis Exercicios; ou mudando de hua mà

braõ, oudefpedaçaó.-com que fe refoi- vida para outra , ou-da boa para á me»?

vem a fegurarfe no porto, & fe retiraó á lhor.

Rehgiaõ. Osmefmos Jefuitas íe acbaÕ
entre elles algum deíhtuido de juízo;

neitafragoaOamoldaõ ,& recozem, Sc

tanto ogolpeaõ, que finalmente o do-
mac,& o reduzem ao feti eftylo ; & fé era

brando, & delicado, o fazem duro -.& fe

era duro a obedecer , o fazem brando;
fehepreguiçofo, o fazem andar ligey.

ro;& fe eítava tentado,o aíTegurac.

j6 Até aqui o Herege : agora o Ca-
tholico, que tiver a experiência dos Ex-
ercicios de Santo Ignacio , ou noticia

do que dizem os que jà os exercitarão ,

vá conferindo o bem , que neiles acha-

rão, com o mal que efte Calvinifta vay

•

"

Pará concordarmos aqui o mal,

j que quiz dizer dos Exercícios

do noíTo Santo Pâtriarcha eíre Herege
murmurador , louvando tanto o&mef.
mos Exercici vs, quanto os queria vitu-

perar ; contaremos o que fuecedéo â ou-
tro bravo inimigo do mefmo Santo ; por-

quetudo oque em hua occaíiaõ eferéveo

contra elle , fe voltou em hum milagroía

compendio das fuás virtudes, & bem
merecidos louvores. E por pedir o cafo
mais fer reprefentado, que eferito ; eu o
lanço no mêfmo tom , èm que o preguey

afFeclando no íeu diabólico difeurfo ; & fendo Reytor do Coííegio do R.10 de Já-
verá, que femlhe mudar os vocábulos , neyro ,& fe deu à éflampa rio feguinte
quantos elle vay tocando de afrontas anno, fuppoíta a benévola permiífaõ dos
contra os Exercicios do Fundador da que agora o chegarem alertara que bre-
Companhia, tantas faõ as vozes da me- Vementefufpendamoso eáylohiftorico
lhor declamáçaõ,que em feu louvor c5- com efta pequena parte do concionato*
puzeíTeo mais legitimo Panegy riflada rio.

RoíTa fagrada Religião. Os encantados 78 EmGii*ona,humdaquéílêsmuy-
com eftes Exercicios : os enfeytiçados, tos, que orlendidos da virtude livraó á

& encerrados em apofentos nocturnos fua vingança , íe offendem a mefmã vir-

nas horas do dia : os defpedidos dos tude; lançou em hum papel contra San-
paíTatempos defta vida,& que entrando to Ignacio ,0 que a payxaõ , ou fenti«

naquelles retiros vivos ,fahem mortos mento de fe ver arguido na vida , pode
para os prazeres temporaes, & havidos, oíferecer para matéria de nua afrontofa

eferitura*

•



I>

•\

Um

"> ti I

I.
,

1

1-

i-W
l lf'

'i W

lis

WWh

I

p^ /^ í/o Tatriarcha Santo lgnaçio de Loyoía,

efcritura. E querendo depois conferir a achou íníinuada húa pergunta fem repoí»

compoíição com a idéa,a fúria efcrita có ta. Ah homem obftinado , lhe dizia a cf-

a concebida ( & devia fer para emendar critura da invifivel mão, como te ha de

algôa palavra boa , porque naquelle pa« pezar , mas íem remedio,quando no uU

pei, íò as boas palavras eraõ as erraras
)

timo dia do mundo te vires condenado

começou

i

, & acabou de ler todo aííòm- a penas eternas, & a Ignacio coroado de

brado, & rodo fufpenio hum bem ponde- eterna gloria i Que he ífto que leyo ?Que

rado Elogio de Santo Ignacio : hum elo- he iílo que vejo ' bradava o blasfemo ,

gío eferito pela maõ de Deos. Hia para defeompoftas jà todas as pauzas do ani»

lerblasfémias ,& injurias eícritas pela nio. M ão he efta a mefma mão , com que

fua maõ, & lia louvores , & éíUmaçúes agora eícrevo ? Não he efía a meíma pen-

por outra maó efcritos.E atropellanoo-o na ,eíta a meíma tinta, & o papel queaca-

o temor, com que aquella horrível re- bo de eícrevcr,não he eíte o meímo?

prehenfaô o reprimia , ra*ga furioío elte Como logo leyo o contrario do que ef.

primeyro papel, lança maó do íegundo, crevo ? Mas com tudo ifto , eu não fey

fcdefcreve nelle a Santo Ignacio hum cançar: eu não temo apprehenfões da

perturbador de coníciencias,hum alvo. morte , nem vejo quem me ate as mãos,

rotador dopovoChnílaó , & hum in para naõeícrevero queintento,&oque

ventor de fingidas ceremonias , íatisfey- *ò crey o. Concebe novas iras , & como

to de haver fupprido a pnmeyraefcritu- de entre nuvens , que defpedem novo

ra com outra da mefma tinta.Mas quan. rayo, rompe o terceyro papel , prepara

do foy a paífar pela vifta o que havia ef- o quarto, difpõcm a penna,brota nos ul-

crito a vingativa maõ, (caio raro í ) leo, timos arrojos , & cfcrevendo.os como

& vio, que era Ignacio na converfaõ do lanças contra a íantidade cie Ignacio,

mundo o foííego das almas , a paz de to- quando as foy a ler , vio arrojadas con-

dos, & o Pregador da verdade. Entra lo- tra fi as roefmas lanças- E não leo mais

go o arrebatado eferitor em defeonfian- efte bárbaro inimigo de Santo Ignacio,

ças de íi mefmo, & todo pálido, todo in- porque não teve vida para ler mais.

fiado, jà duvida feeítàfonhando,ià cu y- 79 N ãohe de menos gloria para Sã-

da que perde o tino ; mas íem deífíHr do to Ignacio(& poderá parecer ainda ma

primeyro impulfo, como forjado no in-

cendio dp feu ódio ; feyto em pedaços o

fegundo papel, toma arremeçado o ter-

yor) ocafo referido, do que o faà os jà

eferitos em abono das fuás converfóes,

& dosfeus Exercícios. Caftigar Deos

ceyro, & e ferevendo, diz: Ah Ignacio com tão carregada mão, a quem affim

Santo íuppofto,& imaginado ! Aquan- blasfemava do que Santo Ignacio fazia,

tos perfuadifte a emenda dos vicios có & ^iziâ para bem da falvação cias almas,

o terror do inferno , que intimidados foy dar a ver na fua Divina Jufhça , húa

cõ a tua imprudência, a fua deíefperaçaõ prodigiofa confirmação da pratica das

os fepultou no mefmo inferno ? A quã, virtudes, & defterro dos vicios, cõ que

tos acõfelhaftc a virtude, os bons coftu- efte zelofo A poftolo da Ccmpanhia af-

mes,& as boas obras,q enganados com a pirava à converfaõ do mundo todo.Mo-

tua doutrina,ooue experimentava© nas ftrar Chrifto, que era Filho de Deos,

íuas almas,era húa defcõfolação das fuás quando na Cruz lhe negavão a fua Di-

vidas ? A quantos luavizafte a peni- \indade :$iFilius Dei ejl, defiendat de

tencia, que fraqueando debayxo do feu Cruce, foy obrigar a que^ o louvaffem os

pezo, perderão o merecimento da paf- mefmos que o afrontavão : Ven frhus

fada, & nunca chegarão ao da futura ? E Dei erat tjte.

como fe aqui naó tivefle repoftas Santo
A

Ignacio, íoy a ler as fuás perguntas , &6
CAPI-
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CAPITULO X.

to elle,& os fcus companheyros o expe-
rimentarão em Roma, onde jà antes dos
Exercícios fe fentia inclinado às fuás
meditações. E para os ter, deyxando

ite Santo Ignacio convertendo ja depoisde amigos, & familiares de fua caía por con.
principiada afundação da Companhia» felho de Santo Ignacio, fe retirou para o"

monte Caffino/que difta três jornadas
§• *• oe Roma :&alli recolhido por quarenta

dias lhos deu o mefmo Santo. E com
XJ Ntreosmuytos,queemRoma tant0 Pfoveytofeuvque affirmava de-
JLj fizeraõ os Exercícios de Santo pois , ainda fendo elle hú grande Theo.

Ignacio , depois de ter elie chegado com logo, haver aprendido mais por a quel.
os Padres Fabro, & Laynes de fe offere- les dias na nova Theologia de Ignacio
cerem ao Pontífice Paulo III. para o em- do que tudo o que havia adquirido em
prego do ferviço de Deos, & íalvaçaõ muytos annosnasUniverfidades. Por-
das almas

j foy hum o Cardeal Gafpar que fazia grande diíferença entre o ef*
Contarini , & outro o Doutor Pedro tudo para faber, ôcoeíludo para obrar,
Ortiz, aos quaes o mefmo Santo quiz dizendo que hum era para dar luz ao en-
inftruir

, & dar os Exercícios , ficando . tendimen to ,& o outro para inflammac
lhe clles ííngularmente obrigados por em amor de Deos a vontade. E eftes fo.
efte feu conhecido zelo. Foy o Cardeal raõ os dous exercitantes de Santo Igna-
Contarini Varaó graviílímo , & douttfli- cio,que por acrecentarcm as perfeyçóes
mo,como confiava de vifta em toda Ro- das vidas, que jà tinhaõ, com as que de
ma, & ainda hoje o diz a fama do muyto novo adquiriaô , mediante as lições do
que efcreveo, aonde tem chegado o cf- feu efpirito , bem podemos chamar feus
plendordas fuás letras. Depois de ter convertidos, em quanto por elle melhor
feyto os Exercícios de Santo Ignacio, induftriados.
dizia muytas vezes,quenelle tinha acha-
do a fua alma aquelle Meftre de Sabedo.
ria Divina, quejfempre defejàra, admi.
rando-fe naõ menos da fua rara prudên-
cia, que da eximia virtude. Ebemmof-
trou o fundamento, defte elogio , trasla-
dando de fua própria maó o tratado da

§. II.

82 Um mancebo Hefpanhoí, do-

_ tado de grandes prendas da
natureza, & queyxofo da fua fortuna ,
pornomeFrancifcoEítrada

, foy tam-
quelies Exercícios

, para perpetua hçaõ bem do numero dos que nos Exercíciosdo que peíToalmente aprendera do feu de Santo Ignacio achàraõ o thefouro cf-Author.Enao menos experimentou Sã. condido daqueiles bens, que fó faõ ver.to Ignacio a fineza deftes affeclos , no dadeyros bens. Porque bufcando elle emmuyto que elle favorecco, & ajudou a Roma os dos interefíes do mundo fer-conhrmaçaõ da Companhia : efcrevendo vindo a hum Cardeal , fem ter defcuber-também elia lua confiflaó , a quem dava to os meyos do que defejava : determi-
parte de ver ]à cumpridos os feus defe- nou defiftir das pertcnções da Guria ,&jos

j
porque o Cardeal , dizia Ignacio, applicar os cuydados às da Milícia , para

ÍZZ^ obro7udo "efta taõ íanta haver pela efpada, o que lhe na5 dava oglor a ^Companhia cortejo. E porque „£ [z mudar de

nonrm? ^
d
c
00rt

;
z,<JUefoy rum0> rem P™eyro confultar efte feuo outro exercitante de Santo Ignado, & penfamento com o Doutor Ortiz, queem Pariz lhe havia fido oppoíto, fahío havia íidooqueo encaminhara para ados Exercícios tao feu affeyçoado,quan- caía do Cardeal; encontrou em o monte

J Caífinog
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f% Fida do 'Patriarca Sa
CaiilnOjOndeo hia bufcar,a Santo Igna-

cio, que jà o conheciaA nefte encontro,

depois de paliadas as íaudaçóes com-

muas, achou a fortuna,que naó buícaya.

Propoz Eltrada ao Santo a fua pouca

ventura nas pertençóes de Roma, &
também o remédio que efcolhia para a

fua defconfolaçaó , ailentando praça de

Soldado nos exércitos de Mapoles.Sen-

tindo muyto Ignacio o quelhehavia cô«

municado Eilrada, refpondeo o contra-

rio do queelle pertendia, dizendolhe;

Quereis ir bufear a Nápoles o que nao Mn*

des em Roma, entendendo que vos darão as

armas o que vos tem negado os valimentos;

tornofe a. boafortuna depende jfe mais de hú,

lugarfj que de outro : do mefmo, modo que o

enfermo mudando os fidos do corpo de hum
para outro lugar da cama , lhe parece que

achark alivio dafua enfermidade. E ajjim

como o enfermo fe engana cuydando t que

naquella mudança do corpo e fia o feu ali'

vio , eBando o mal que padece no mefmo

corpo, qnefe mo ve,& nao no lugar da ca-

ma, donde fe move ;vos também tendo em

vos mefmo o mal, ao que chamais voffa def-

graça, efiais totalmente enganado , crendot

que vos nega Roma , o que vos promette

Nápoles. Se quereis mudar de fiho , nao

vos enganeis com Nápoles , nem com Ro-

ma : deyxay o caminho que levais com as ef
perancas nas felicidades do mundo , & to*

may'0 dasfelicidades eternas,porque fò el-

le he o verdadeyro caminhViEm quanto vi*

veres com o mundo, tanto haveis de viver

queyxofo delle, quanto delle fequeyxao to-

dos os que com elle vivem : nao haveis de

Cervos a exteyçaedos enganados do mun*

do ,fevosnao afafiarem os feus enganos.

Confideray , que vos defpede de fi, negan-

dovos o que vos promettem âs voffas efpe-

ranças :& então entendey,que mais deve-

dor lhe ficais , quando vos da de mão , do

que quando com enganos vos chama. E af

fim vos digo, que mais he para fentir vive-

res vos enganado comovofcoj do que enga*

nado com o mundo -, porque nunca vos def
enganareis do mundo, em quanto vos nao

de/enganais de vos.Nao deis logo as cofias

nto Ignacio de Loyola,

a Roma, nem ponhais os olhos em Nápoles f

fugi de vos mefmo,& em vos mefmoponde

os olhos ,fe quereis convalecer do mal,que

fempre ira comvofco a Nápoles , & abra*

caro bem, que Deos vos pode dar em Ró- .

8 1 Com a fuílancia deitas palavras,

que todas fahiraõ do coração de Igna-

cio para a alma de Eftrada, foy tal a mu»
dança da fua primeyra refoiuçaõ,que lo-

go determinou feguir os coníelhos do
Santo, & defpresaf todas as efperan.

ças do mundo ; •& paííados poucos dias

fe recolheo a fazer os Exercícios , fendo

Santo ignacio o que lhos deu, & inílru-

hio com taes lições de eípirito,que fahio»

digno difcipulo de tú McÚte,& filho le-

gitimo da Companhia. Chegou a mere-

cer o nome de hum S. Joaõ Chryfoíiomo

na Oraçaõ Euangelica , & interpretação

das Homilias do fagrado Doutor, as

quaes di.fcorria com intelligencia pn>
funda, & íingularidadc myfteriofa ;

por-

que lhe fuecedeo , ainda dormindo, m-
fundirlfoe Deos taó clara ,& concluden-

te noticia de cada hua delias, que fem as

haver lido, no dia feguinte as pondera-,

va no púlpito, como fe muyto tempo

antes as tiveífe ponderado. Difcorreo

por Itaha, França, Heípanha , & Portu-

gal eíla levantada voz da palavra de

Deos, convertendo inuumeraveis almas,

h dando às Religiões fagradas tantos

filhos, que fó em Bresa, & Salamanca íe

contarão aos centos. E tudo eraeffeyto

de humrayodeluzdo Ceo, que quando

pregava fentia elle abrazarlhe o coração,

como confiou por revelação , que delia

maravilha elle mefmo fiou do fegredo do

Padre Ribadaneyra. As fuás virtudes

eraõ Angélicas, fendo entre todas taõ

eípedal a dos Virgens, que mereceo íin»

guiares favores da puriffima entre to-

dos, a qual lhe mandava alguns devotos

feus, para que elle os iníiruiíTe , & exer-,

citaííe em virtudes , & fantídade. Ou»

tros muytos faraó os convertidos pe-

los exemplos j& exhcrtações de Santp

Ignacio, que fe faziaõ venerar , & admi*

\

\m\
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rár em Roma, & fizeraó numero com os guns dias a hofpedarfe na Caía da C«I
qucdepoisiiluaràraôomundo. pa^ja^^T^^t^t

"PÇaó^tratocomosfeusfubditos
»* 111# huaconverfaõtaõdefejada.

o . «-^ KT - , 8f Sufpenfo então todo o eílrondo
84 TJ Nao era muyto

, que Santo de argumentos , depois de receb do oC, Ignacio aífim convertefle a efte novo hofpedc com toda a aflabilidade &
ZZtl^t^A™ aefficaCÍa dâS ««^^««fa-oítSSSd^
íuasrazoes, fabendo nos.que a outro ziaChriftá,& reugiofa; notava dkrdL
çomoieuexemplo, fcpelos de feus íi. ceroSanto Patriarcha.&nio menos n«

ainda lendo mais arrifcada , quanto vay rando-fe de ver em diverfos naturaeTde

íS^ft* Pf^fjóetcrna.àquc he home„s,tanta cõfornSe de an mosda eterna falvaçao.JàdepoK deferSan- tao jucunda modeftia , tãograve «m
Steo Ge,al da ^"Wnhh , tinha poftira nas peflbas , &SSStSl
c*tÍ^

epT?ao * Roma ha man- dade na «^*#ú»ftwiSSíSÍSÍ
SSSSfS*! dC gCaíaS r^"' co- * a toda efta h»™°" » de bons coft™

£SEh& C0,n
r°

S 5" " hetctrs' & mes * fan vi°'«"« » vontade
, nem or.

p°lj„r e r •
° Lutheranlfmo- to Ignacio começou a pertender logo

do^ Í
C

•

l
f°a^

Z° feTeS"" "" "°s Primeyros abraços com que o ad°

v«r^^
,nduftnaS

?
UeP

u
0dla' e,n Pcr- mcti0 e™ cafa, crendo que depois de

do n?ft, T aS naôfnh«'a°i q^"- «ndida a fua vontade à" doceIfficaci,

Inau!filT
fT D

en,p° foy delatad0 aos d0 amor>«*a° P°di» obrar a da «zaóS™ " ?
e R°raa

.?^5 loS°° fize' doendo-fe da perdição dei tio prendado'

«mnff
Z
°n
:&C0 ",

P,
ad
Í
Cldosde ° ve- f-geyto, entrou eue,&'enXô feul

ItZt A°Te
!,

dadC "5 >aÍCctâ0 «"Witoscom a brandura dos verdadey-

dlaKn '
aM,0Srada í

om
?
pravidade ros confelhos, que por admittidos ià emdaquella cegueyra

, a (ingular agudeza hum coração affeyçòado , fèm dfc fab«dofeu engenho; applicàraõ todos os como, fugeytou o entendimento, dctc?

£
: feX

a ° reduZ ' re,

5
à Fé Catholi

- 'ouosfeuleW & recS°u comca,lendoopnmeyroodosargumentos algreja.
™
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86 P«S™«™olhedepoisoS queo

verdade o dJlk 1° ' C
!i

end
?
qUe a vira6taô f^ilmente mudado, comoef.

eanos pLwí Sa
J
a
r

dOS feUS^ tando antcs "õ armado com o efcudo da

Gte y ZT f
° d^a"<j«mcnco fua contumácia , fem ceder aopezo de«>ieu juizodava reforçados alentos à tantos arguentes Theo!o°os • lo™ ™

^s
P
feu"errÓVt

aZla

K
ga

!f í"S"^ taÕ Poucos diasde com raCcaçifcom
fe IhSfJS

' zombandodetudooque aquelles Religiofos , fe confeflbu ren-

vaõ deo?vW
0lnraZOeS'r "!° Pafla' did°* Erefpoldendoelle difer taméníe

£*£££ a f«e2abrafadasVRe;
"ftacuriofa pergunta , dizia , quTaÓs

fantidadedoGe'ffi^ ° Ted'° à defenganos, que ihequizeraó entrar pe.

fuadidos «£? fJr
C°mPaíla

' P
er ' los "^dos > pode elle fazerfe lurdo:

poderia cncTmtahar^T P?,rém•* à luZ ' dUe ,he cntrava »*
VinfnL^, V

&
íao fe en§anà* oIhos,naó pudera fazerfe cego : 8c que

v aISCV

»
d
° ° Sar^Ue ha- naõ P"6ai" nos feus ^o! , porque£»« £fcr„7fe

f?' "T Í
ul
f
ou'5«enaeafadeta6fantavida naõ'entioem que efte mancebo foffc por ai. podia dcyxar a Fé de fer verdadeyra.
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100 ^i^ ifo Tatriarcha Sa

Affim convertia Santo Ignacio aos de

animo mais rebelde , & de juizo mais te-

naz, fó com o exemplo, & fem mais vo«

zes,queasdas virtudes
;
porque a elo.

quencia muda da fantidade , quando os

que naõ fallaõ,obrao como Santo Igna-

cio j mais fortemente argumenta ao tcn.

tido, onde faz affentoa ceguey ra, do que

ao outro, pelo qual fó paíla a falfidade.

CAPÍT u l o XI.

o

De outras mudanças de efpirito por meyo

das exhortacoes de Santo Ignacio.

Inda que a matéria dos exem-

„ pios, que agora contarmos ,

naõ he propriamente das.converfõesde

Santo Ignacio, mediante a liçaó do livro

de Exercidos ; he do fruto das fuás ex«

hortaçóes,encaminhadas pelo feu efpiri-

to, para alentar odemuytos,quefem el-

le lhes dar a mão,efpirarião de todo cõ

graviflimo dano das fuás almas. E afíim

veremos neftes cafos, como também das

portas da Religião para dentro fez mu-

dar de animo a alguns filhos feus efte Sá-

to Patriarcha : & feria de tanto fentimé-

tofeu,comonoíTo ,nãofer elle Pay tão

empenhado no bem dos filhos próprios,

como no dos alheyos.

88 N afeia todo efte feu cuydado

dogrande amor, que tinha a feus filhos ,

tão defyelado para osfoccorrer nas ne-

ceííidades do efpirito, como nas depen-

dentes de algúa commodidade corporal.

Achamos hua fua carta para os noíTos

Religiofos , que em França erao perfe-

guidos de alguns Eccltfiaftícos poderá-

íos , os quaes antes atemorizados com
aquelles ameaços, que muy tas vezes ful-

mina a inveja ; com as razões,que de Ro*

ma Ifresefcreveo o arnorofo Pay , tanto

fc alentarão depois de ouvidas , que ef-

tandojà próximos ao ultimo defmayo,

opprimidos com hum carregado pezo de

nto Ignacio de Loyola,

affliccóes, promptamence fe refotvérao

a perderem primeyro a vida , do que

deíiíiirem doferviçpde Deos na empre-

za ,aque feviáoóbngados,como filhos

da Companhia ;confeífando, que nefte

foccúrro do zelofo Padre , ainda que fó

eferito, não eftavão de menor animo pa-

ra confeguirem o feu fim , do que o dos

apayxonados em lho quererem impedir.

89 Outra carta da mefma mão, &
para outro filho domefmoPay ,que tã-

bem aufente dclíe fe achava quaíi reri-

dido a hua graviffima enfermidade ; foy

opportuno fubíidio para o affligidiffimo

enfermo. Era efte o Padre Aftonfo SaN

meyrão,que cm Pádua competindo o
feu Apoftolico zelo com a trabalhofa

lida dos miniíterios da Cõpanhia, pode-

riacahir das ultimas forças, fe as naó

alentafTe a Divina Providencia. Affim o
entendemos da repofta do enfermo à

carta do amantiflimo Pay , que logo tf-

creveoem podendo. Pela carta de Vofia

Reverenciatenhofabido ofenttmeúto tanto

da alma, que lhe caufou a minha enfermida*

de : conheço as entranhas fuás,& o amor de

verdadeyroPay,comquenos traz efcrlios

no coração \& tenhopor indubitável ique

principalmente as orações de Vo(fa Reve~

renciatem alcançado do Ceo, o que em mim
nao ha podido confeguir }

nem a Arte dos

Médicos t nem a virtude de humano reme:

dio.Deos, que para comfeus pobres he libe-

ral, me deforças para correfponder ao gra-

de amor,com que nos confola,&ajuda,como

verdadeyro Pay , que he de todos.

90 Mayor aperto, queodosdous

exemplos referidos, foy o que padeceo

oPadreJoaõGutanoFrancez, que de»

pois de naufragar o navio, em que palia-

va de Cândia a Roma,nas caftas de Sicí-

lia, foy cativo de Mouros,6c levado a A»

frica. E emfabendooSanto Padre o fa.

tal fucceílò do amabilifíimo filho , pene-

trado todo dehum cordeal fentimento,

naó lhe occorreo meyo algum, que naõ

applicaíleparaa liberdade doeferavo,

, fendo o cuydado de lhebuícar o refgate,

o que menos fentia
5
porque mandava,

que



Livro Segundo. iòt
que em nenhum preço fe reparafíe.A Tua ie no mefmo apofento em diverfàs horas
anciã toda era faber, o que peia Iiberda- da noyte, para no tempo daquella efcu
de daqudle filho fe obrava na Compa- ridaõ lhe abrir os olhos da aíma totaU
nhia

;
ordenando com preccyto de obe* mente cegos para a luz da verdade E

diencia aos Rcytores de Palermo, & de tanto frequentou as repetições defta
Mearia, que em todas as femanas lhe fí- luta, que omà deyxou fahir delia, fenaõ
zeflem avifo do que para efia cháridade vencido, vendo proítrado a feus pés o
íe havia/eyto- E mo defeançana até que ditofo lutador arrependido da fua arro-
naõ vhTe libertado o affliâo cativo

,*"

fe

Dcos phmeyro onaô levara ao delcan
ço da eterna liberdade.

5>I D

jada deliberação , & derramando muy*
tas lagrimas, acompanhadas de íuecem"*
vos fufpiros. Tinha entrado tanto no
coração de hum femelhantea eftes dous
tentados o mefmo intento,que jà parecia
obftinaçaõ a porfia com que folicitava a
íahida da Companhia para a vida do
mundo. Porém a confiante exhortaçaõ
delgnacionaó ficou fem o fruto da fua

$• II.

Os exemplos deites foccor-
ros de Santo Ignacio , para

que feus filhos na5 desfaleceíTem noani*
mo,obrigadosdaquellasneceífidades ,q efficacia, porque õ abrandou de tal for.
os pudeflem mudar, faríamos mayor nu* te, que mais eraõ os rogos,com que elle
mero , lenaõ entendeíTemos , que eíles pedia o naó deípediífem , do que haviaõ
baitavaó para prova do leu zelo , ainda fido as diligencias da fua tenacidade,pa-
quando a mudança, que queria evitar em ra que o deyxaífem ir. E ofFerecendo-fe
leus filhos, fó era pelos naó ver fraquear todo arrependido ao mayor rigor das
forçados de algum dano temporal. Para penitencias , de que Santo Ignacio oos nao ver mudar do bom efpirito para julgafle merecedor , o Santo Padre o
o mao, com rifeo certo de fua ruína

; en* abraçou, & lhe diífc ; A penitencia feia ,tao ardia o leu coração, donde lhe fahiaõ qm vos nao arrependais outra vez de Cer»
as razoes, com que lhes perfuadia a fua vtraDeoSi& a demais que vòs mereceis.
importante perfeverança s & foraó nota- eu afareypor vos todas as vezes que as do*
veis as converfoes, que fez em alguns jà res do meu ejlomago me apertarem
proxunos a fe perderem violentados por 93 Succedia em algúa occafiaõ def-
torça da tentação

;
das quaes naõ conta- tas tentações dos amados filhos > havermos todas com exteníaô de noticias , conhecido a caufa com a grande luz,

por baítar a fuftancia de cada hum dos que tinha de diícernir cfpiritos :& fe en«
exemplos que recopilarmos. tcndia , que a raiz da tentação era o fi«

91 A hum tentado na fua vocação, lencio de algúa culpa encuberta pelo pe.& taorendidojaaella ,que parecia im. jo fomentado por aftucia diabólica: para
poflivel a mudança do feu precipitado tirar efta caufa do coração do tentado,
animo, depoisde ver oSanto rebatidas empenhava o feu incomparável zelo.DeJ
as armasdarazaõ com que o perfuadia, pois de ver, que naõ haviaõ obrado os
tomou as de que ufava a fua ardente cha- confelhos , que dava a todos os enfer-
ridade, atrligmdo.fe a íi com três dias mos defte mal, para fazerem húa verda^
inteyros de ]ejum,fem goftar bocado em deyra confifTaõ j como fe elle a fizeífe das
todo aquelle tempo, até vencer a fua pe- íuas paíTadas, as defcobria àquelle feu
nitencia a teymado tentado, & a aftucia filho, que via andar atropelladocom fe-
dotentador, a quem Ignacio fazia os ti- melhante tentação. E as referia comtan-
rosdoíeu zelo. A outro ferido do mef* ta dor, arrependimento , & inteyreza damo mal reduz-oa valcríe dos remédios, verdade, que deyxava difpoíios aos â
que lhe propunha,encerrando.fe com el- as ouviaõ , a fe deliberarem a confetfar

I iij as

/*
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lo^ JPi'& doTatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

as fuis , feguindo o feu exemplo,ao qual çé> tendo por maisfeguro , § fugir o mal,

fendo de taõ heróico aclo da humildade que confegmr algum bem : porem mais ad-

de Ignacio , mê faltava Dcos, fazen» vertido, temey melhor refoluçao ;
/;or^««

dolhe colher o ícu fruto na mudança ganhara tmyto o inimigo,femefiztraper-

dos arreoendidos pelas idas exhorca- deromerecimentodaboaobra. Eaffim co»

ções.Eíogo que os fentia mudados, lhes mo elie na matéria, &rto modo metrâtava>

perfuadia a prompta confiffaõ , de que comoamenino, refolvi delíkrarmt ,como

nçccíficavaõ. E houve cafo, em que hum fe a tentaçãofójfe húa meninice :& afim

deftes aconfclhados , para naó dilatar a ofz^nâmais que com pòr hum papelinho

ília confiífaô , obrigou a que hum Con
feíforoouvííTepela meya noyte : Sr to-

dos os femelhances a efte arrependido

fahindo dos pés de quem os havia con-

feífâdoj fchiaõ lançar aos do amoroío

Pay, queosdefpertàra,-ác encaminhara

para aqueUa íua converíaõ.

í ni.

Hum Noviço per nome Bal*

duino.do Anjo-, que paíFados

poucos dias depois de recebido na Com»

panhia, logo a queria deyxar, faudolb de

hum fobrinho, a quem amava muy.to; te

branco diante daquellaeftampa, para a nao

tornar a ver > cora que fe me tirou da vida.

ã que me trazia a memoria a outra imagem*

que me inquietava. Tufaze o mejmo. E

n3Õlhediílemais,&:pondo-feem pé, o

abraçou com terniffimo affecto, & o

mandou. O efféy to deita prudente con-

verfaçaõ depoz o mefmo tentado com
juramento , 'dizendo aflim ; Emhumwf-
tantemefenti derretido em lagrimaSi& no

coração húa tal fnovidade de efpirito, &
doçura de affeCfos ceieStiees, que todo o

amor que antes tinha aos parentes ,fe refoU

veopara Deo$,& dabi adiante aquelle meu

fobrinho não me lembrava , como fe de todo

entramos

num iuuA»**i*>^> - n"^ 1 ** """"- "-«v -^7 --- ,--.----— -- ., .

ve também maó o Santo Padre , orando mefojfe eftranhú,& nao conhecido.

cfficazmente por cile a Deos, & tirando <>$ Ainda o exemplo que em

do laço do demónio a preza,q hia fazen- a conta? da incomparável prudência de

do no novo aliftado das milícias de Chri- Ignacio no governo éfpifitaal de feus n*

fto. Porque fab2ndo,que o amor do fo- lhos, excede muyto ao feíerádo fobre a

brinho era â tentação daquellc Noviço, mefma matéria das fuás tcníaç5es,ôc dos

disfarçada com o íentimento de ver o q feus remédios. Foy taõ vehemente a re-

cile padecia na cafaonde o havia deyxa» foluçaô de outro Noviço Tudefco, para

do; o mandou vir ao feu cubículo : 8c deyxar a vida re!igiofa,que havia come-

íentãdoo junto a fi, armou húa familiar

conferenciada qualcm tom degalanta»

ria lhe diífe: Eu,quemeentregueyaDeosw

& era como vos novo nofeuferviço , tive

híâmokfiifíimatentâçao : & quereis vos

çado,& voltar aomundo ,& viver ncllc

a de fccular,fem valerem exhortações,

rogos, coníelhos, nem o amor do Santo

Padre, depois de fe empenhar emlhere*

bater a tentação , para o confervar na

ver o modo com que o demónio me tentava-, Côpanhia,que jà fe tratava de íe lhe abrir

& como que Deosmeenjinm a vcncello? a porta. Porem ainda parecendo , que

Entre as ejlampas do Ojficio de N. Senho- Santo ignacio tambem cedia à força da.

ray que eu rezava todos os dias,bavia h'âa queiSa terrivcl tentação ;
diffe ao tenta*

que fe parecia a húa cunhada minha ; & do, que ou íe foííe, ou ficaíTe,fe quízelTe
;

todas as vezes que envia a eftampa ?fe me mas que folhe pedia pelo conhecido

removido no coração- mil penfamentos do smor eh Pay , com que o tratara nos me-

mundo, & hita louca ternura para com

MeusparentiSj, & minha cafs. Pois eu $aa

ra livrarme de htia tas importuna wlef-

tia,viame tentado a deyxar aqnella devo-

es da fuá creaçaõ no noviciado ,
que fe

detivefle fó quatro dias, vivendo neíles

defobrigado de toda aoblervancia do-

metUca,femiaxanocoffier, dormir, &
faliar,



Livro
faHar,como fe jà eíliveíTc na cafa para
cndehia. Eikve o Noviço peta condi-
çaõ

, por ver o pouco que lhe rcíhva de
tempo, para viver naclaufura, de que
clefejava livraríe, & mais tendo toda a
liberdade licita, para paííar aqucUe bre-
ve tempo tanto a feu goilo. Mas depois
de a ter noprimsyro, & íegundo dia ,

quando entrava addcançarèai húahora
doterceyro,& recolhido no feu apo-
feaco^otavajqiisfe lhe cobria o cora-
ção de hua profunda trifteza , & efíra-
nhava fe a íi mefmo,conferindo a inquie-
tação, que anualmente experimentava,
com o íoiTego paííado taó fuave, Sc taõ
doce para a fua alma. E fem ouvir mais
vozes, que as da muda memoria do bem
de que fe queria privar, para ir abraçai
omefmo mal, que no mundo jà havia
deyxado; alumiado por luz fuperior,
defcobria os enganos , que o cegavaó : &
logo no breve tempo da apparente liber-
dade, que ainda dentro das paredes do
clauftro começava agoftar;via a diffe*
rença do caminho direyto por donde
nia,& do torcido , por onde entrava. Era
jào quarto dia do prazo pacleado entre
aqueIlePay,Scefte filho ; Ôc na hora em
que o bem guiado Noviço havia de ir
bufear a porta para íahir,fo]f a abraçar
os pés doamoroíô Padre , muyto arre-
pendido de o querer deyxar

; pedindo
juntamente c§ o perdaó do íeudefamor,
a perpetua fiíiaçaõ da Companhia

, que
Jogo alli o fanto lhe admittio, & cite
fempre coníervou.

§• IV.
'

"

96
TVf

Uít
-° píSrcc,áõa efte daío ne

XVJL o <3e hum Noviço ehamado
Lourenço Mayo, aíSm na tentação , que
"ia prevalecendo,como no remcdio,auc
o livrou, dandolhe a maõ o feu Santo Pa-
dre, para naõ perder a Companhia hum
filho, que dava grandes cfperancas de a
acreditarcom ab fuás prendas. E

J

porquc
o demónio as temia, lhe apertou de tal
forte a tentação, que chegou quaii a ver,

Segundo.
í03

fa rendido a cl!a :& affligidc com as for-
ças deíla diabólica altucia,pcdio a licen-
ça para voltar para fua cala , fem dar
mais motivo, que a conâíTaó de tentado.
Sim, ifiereípondeooSanto: ide -vos em
boahora , quando vospar'ecer : porem an-
testar mim haveis defazer hua coufa,&
nm he dificultofa. A primeyra vez que ef
tanoyte defpertares, compoftofohre acamai
vos coisfidems no ultimo termo da vida

tjÀ
parafabir do mundo agonizando naquellas
defaon[olaàas affticçoes, com que a alma fe
arranca do corpo

, procurando com viva
t'maçittaçaofazer prefente aquelle dolorojú
trance ; & havendo eftââ'0 affimhumpou*
co

, voltareis â confidera çao a íéé mfm,&
vos perguntareis :§uandofe chegue ejia
hora, que vida queretey haver vivido f A
quem quererey haver obedecido f A Deost

que me chamaparafervilhou ao demónio
}

que tira de mim
, para levarme ? E havett*

do ouvido arepo/ia, que vojfa mefma con*
/ciência vos dura , tornay-vos a perguntar,
poisnaí hê infalível , que tenho de me che*
jrar a ver nefie lance ? E dcÇpcáido da fua
prefença,parairfazeroque o Santo lhe
pedio,&elte lheprometteo fazer > che-
gadas as horas da noyte , em que efte fi-

lho de ígnacio citaria na reprefentaçaõ
aconfelhada , o defvelado Pay eílava pe*
dmdo a Deos a falvaçaõ daqíiella alma í

& fahio da oraçaô com taõ firme ctperân*
ça do defejado defpacho

; como jà no
mefmo tempo era o animo do arrepen-
dido Noviços & vencedor da tentação ,
entrou no apofento do Santo , protef-
tando a fua períeverança na Companhia,
& aíÊrmando, que fe jà naõ fora hú dos
feus filhos , efficazmente pediria, que
o admittiíTe a viver , & morrer com to^
dos os jà recebidos.

97 Rematemos a prova âo argu»1

mento, que até aqui trouxemos prova-
do com eites exemplos , contando outro
denaó menos confolaçaó do Santo Pa-
triarcha, que os pifados. Por feu man-
dado andavaôos Noviços ajudando có
grande fervor aos officiaes, que levanta -

vaõhúa parede para claufura do Coíle-
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gio, conduzindo cada hú eíte,ou aqutlle hcnlaÔ lhe diíTe o Santo } que a cbedieB»

material , medidas as forças dos feus ciada íuaordem,nem lhe tirava a diferi*

poucos annos com o pezo deite volun- çaõj nem enfraquecia a chandade. Fez
tarioferviça. Epaííando Santo Ignacio entaó mais algúa detença no rnefmo la-

pela paragem defía obra , que chegava a gar, & recolhendo-íe para dentro foy
tomar parte da ruaa &íervenda publica

;
encontrarfe com o meímo Noviço, & o

notou andar como retirímdo»fe dos que livrou da tentaçaõ^que o trazia arrifca»

de fora o viaõ , a hum Noviço recebido do , como depois elle confeífou , fó ço;i6

de poucos dias, denafeimento nobre,& lhe dizer eítas palavras : Tamkmvhs ha*
enaçaõ mimoía ; & entendendo q aquel- veis vindo a e/te trabalho ? Jde-vos para
ie retiro era mdicante do pejo natural, dentro,qae eftanao hefazenda para vos.
que o trazia descontente da vida jà to- j?S Aífimeradifficultoío Santo Igna -

mada,& por ventura reatada para a dey« cio em coníentir , que alguns filhos o
xar

)
chamou ao Padre Mimíiroda Cafa, deyxaííem , fendo por diverfos motivos

a qu:m havia encomendado a difpoílçaõ promptiíTimoem mandar íahir a outros.
daqueila fabrica , õcihc notou naô ex- Como neítes a tentação era malícia, &
eluiraefte Noviço do exercício enco- nos outros era fraqueza-, compadecido
mendado, perguiitandalhe,feeíperava, dos fracos lhes dava a maô , para que
que elle tentado fe foíTe?£ fe naó feria nsõcahuTcm, julgando por indignos de
de grande ícntimento,que por taõpou. compayxaô aos que por fua culpa íedef».

co ík malograíTe a íua vocação ? Delcui- atavaõdos braços da Companhia , como
pava íe o Padre Miniftro com a ordem deMãy, de que naô queriaõ ler filhos,

que íhs dera^para trazer aflim oceupa- dos quaes fazemos memoria em outro
dos os Noviços

i imagem tom de repre- lugar. jfih
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LIVRO TERCEYRO
DA V I D A DO PATRIAR C H A

DE LOYOLA,
FUNDADOR DA COMPANHIA DE JESUS.

- ' Todo he do que padeceo

Santo Ignacio pçrfeguido.

CAPITULO I.

Dasfuás continuas perfeguiçoes.

§. I.

OGO em Manreza co-

|
meçou a fer perfegui-

^ da a fua virtude, &elle

jà defde entaõ a pare»

;

cer Bemaventurado ,

ainda no mundo,com
finacs deo ir a fer no Reyno dos Ccos

;

porque a figorofa penitencia co n que fe

perfeguiaafi,& o terniflirno amor com
que fervia ao íeu próximo ; no mefmo
tempo,em que o profetizavaó Santo, fe

atreviaõ a lhe eícurecer efte feu primey-
ro luzimento as vozes dos que mais
amaõ as trevas, que a luz; mas por iíTo

mefmo a luz da virtude dcfte modo
aborrecida , he ainda mais clara

} alfim

comocom as fombra&tem a melhor piri-'

turamaisalma. Naó faltou entaõ hum
dosodiofosdaluz,, 5c amador dos vi*

cios, que em vendo a Ignacio quando fa»

hiadoHofpital a pedir efmolas para os
pobres, & a bufcar para fiopprobri os,o
naó foííe promptamente afrontando com
elles 5Jàcomgeftos,&meneyos de far»

cante, jà com as injuriofas palavras de
hypocnta, de embufteyro > de engana-

dor, de íancidade fingida , & enfeytada

com apparatos de penitencia , & cores

da virtude. E Ignacio como cego, que o
naõvia,& furdo que o naó ouvia

;
|nem

lhe dava as coíhs,nem apreííava ospaf-

fos, levando de caminho, quando fe re-

colhia, com o fruto da charidade dos en-

fermos o da fua paciência. Enaõ foyef-

ta a vez primeyra
(
porque fe feguiraô

outras muytas) em que poreíte modo o
mundo defconhecia a Ignacio, depois

que elleo deígrezou primcyro , pelo ter

conhe?
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conhecido. Affim o deyxamos jà viftò EÍTeveaífim enfermo por efpaço de hum
no que temos efcrito , & çilc pa4ecido mez , & foy viíitado em todoMle tempo
nas fuásjornadas da Paleftina , & iem di- por toda a nobreza de Barcelona, & fin-

verfos cáfosj que até aqui >como pri- gularroente dos mais illuftres , porque

meyras experiências, lhe formarão o no- de todos era venerado por Santo. E aiii-

viciado> para depois exercitar. O feu fo* da que fe compadeciaõ do muyto que as

frimento m tolerância de todas as ou* fuás dores lhe faziaõ penofa aquella fba

trás. enfermidade , elle a abraçava como rega»

2 Huadasquelhefizeraõ maisfín- lado mimo da maõ de Deos, por cujo
guiar a prova da fua paciência, he a que amor a padecia. Nem foy baílante todo
jà temos apontado , & refervamos para efte tormento do corpo , para elle o ali*

efte lugar, & teve a fua caufa na refór- viar da mortificação do cilicio, quenaõ
maquefezem hum Mofleyro de Frey- confentio lho tira (Tem ; até que por or-

ras fora dos muros de Barcelona.Porque dem do feu Confeflfor, que entaõ era há
aquelles mancebos , quf traziaõ inquie- Religiofo de S.Francifco , lhe foy toma-
ras as Religiofas com feus paííatempos do, & como preciofa Reliquia , por cuja

illicitos, fabendo que Ignacio era o au- virtude tem cobrado faude muytos en«
thor deita mudança , mandarão algúas fermos , veyo a fer o mais eítimado the*

vezesaíeuscriados,queo foffem ator- fouro do Duque de Monteleaõ Vice*
mentar,8c ferir cõ groíTos paos, & ame a- Rey entaõ de Catalunha : & o fim delia

çar de morte , para que não continuaífe fatal tribulação foy a milagrofa melhoria
com as lições daquella reforma. Porém o com que delia fahio Ignacio,& nòs dire-

zelofo exhortante naõ cedendo a eftes mos no compendio dos muytos favores
efpantos de palavras, & obras,proyocou do Ceo, que elle mereceo a Deos.
de tal forte a eftes aggreffores , que lhe j Depois de trinta dias de enfermi-
mandavaõ tirar a vida,vindo elle,&- mais dade, foy muyto grande,& geral o fen»

hum Sacerdote Confeffor,& imitador timento, & pranto, quando os Médicos
do mefmo fanto exercício ,& coítuma- defconfiàraõ da fua vida , tratando elle

das exhortaçôes, que faziaõ àquellas logo de fe preparar para a morte com os
Monjas

; porque lhe fahiraó dehua em« Sacramentos da Confifíaó , & Commu*
bofeada dous Mouros eferavos dos nhaô, & advertindo nas demonftrações
cruéis vingativos, & cada hum com feu dacharidade de todos , lhes diíTe , que
baftaõ, repetirão fobre ambos, tantos, naõ choraífem por elle morrer, pois a

& taõpezados golpes, que os deyxàraõ fua mayor vida feria aquella morte , fe

por mortos. E o ditofo Sacerdote de- Deos foffe fervido remunerarlhe cõella
pois de poucos dias morreo , & voou a o que padecia por feu amor. Porém , co-
fua alma para fer coroada da gloria defte mo a fua vida era neceflaria para a falva-

feu martyrio, ficando Ignacio eílendido çaõ de innumeravcis almas , naó quiz
no chaô , & fem fentido por muytas ho- Deos, que elle a perdefle taõ cedo

$
por-*^

ras. E quando tornou em fi, foraõ as fuás que quando fe entendia , que ella acaba*
primcyras palavras : Louvado,&gloriji- va , o viraõ fenfivelmente entrado em
cadofeja meu Deos : eu perdoo de todo melhoria, por íingular mercê da libera-

meu coração a todos os que affim me tem of- lidade Divina. Aífim o depoz quem in-

fendido,& maltratado- E por eh aridade do a preparar! he o apofento para lhe,' da«
de alguns compadecidos , ,que alli con- rem a fanta Unçaõ,o vio cheyo de def-
corrèraõ, foy logo le vaâo à cafa da fua conhecida luz, eftando fechadas as por-
bemfey tora Ignez Pafcoal , que por en- tas,& janellas por onde ella pudeíTe en.
taó com remédios domefticos o confor- ,trar:& chegando-fe mais à cama onde
tou, para que de todo naõ| desfaleceífe. eftava o Santo enfermo, vio que lhe cer-

cavaõ
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cavão o rodo refplandores parecidos hcrefia de Luthero em Alemanha naõ
com os do.Sol,& a elle todo abforto, <k paíTaíTe a Alcalà algum ehcuberto vcnc-
enlevado; pedindo, depois de entender, no; ou que náorefufcitaífe a cega luz dos
I eíiava defeuberto eite favor de Deos, Alúmbrados.que de pouco tempo fe ha.
o perpetuo íilencio com que coílumava via apagado em Hefpanha 5 mandarão*
lepuirar todos. . examinar efte rumor por hum Cónego

4. Cobrada jâ a inteyra faude , não fe da Santa Igreja de Toledo, com ordemj
accom nodava aos confelhos , que íhe para que tomaífc por feu adjunto a ou!
da vão iças amigos, & conhecidos, quã*» «ro da mefma Dignidade em Alcalà.Maâ
doo queriáoperfuadir a que não conti
nuaífe com as viíitas ao Moíleyro , ven
do qucellasohavião poítoem tão evi
dente perigo da vida» & não era pruden

depois de averiguados os pontos todos j
de que arguhião a Ignacio, & aos feus
primeyroscompanheyros,criminando«o
a eíle de aivorotador do povo cõ as fuás

cia meter fe outra vez adk.E pois portão encantadoras doutrinas 1 não o achàrãd
pouco (rdpondiâlgnacio) ainda que feja culpado,nem no mínimo indicio de fuf.
hum facnficto dapropri&vida

thaviaeude pcytofo contra a Fédetodaa Chriftan-
dejiftir de\hãa obra tanto do amor de dade,&o derãoporíivre das fuás aceu-'
Veos^corno da charidade dos meus proxi* íações, fem ihe revelarem o exame , que

dellefehaviafeytoemfegredo,porfeen.
tender fer efeufado. Dando noticia a
Ignacio defta occuka inquirição o Vi-
gário do Arcebifpado em Alcalà,a quem
os dous Cónegos deyxàráo encomenda-
do o defvelo fobre a mefma matéria \ tã«

mos? Animado com eftes motivos, nem
deyxava de exhortar as Rcligiofas à
perfeveranca na fua reforma, nem te-

mia aos que as não querião ver reforma-
das :. & fahindo em hum dia do Moíley.
ro, depois de feyta a fua coítumada pra-
tica , lhe íahio ao caminho o principal bem lhe diffe,que podia^feg uramente
aggreffor do malefício da morte,que lhe profeguir como dantes as fuás exhorta-
querião dar

;
o qual proftrado a feus pés, ções,& praticas doutrinaes. E no fim de

& confeííando afua^culpa com muytas tão exactas averiguações , nas quaes fe
lagrimas, lhe pedio delle publico per- ouvirão repetidos elogios de Ignacio
dao, rogado que lho alcançaffe de Deos, em abono do que elle praticava , & eníi.
&prometrendo emendar a vida, como nava,dizendo-fe em todas a hâa voz^
tez :& dizia depois muytas vezes, que a que nem porapprehenfóes havia de que
charidade de Ignacio fora a que o ha- fe fazer nota nelíe contra a Fé,& coftu-
via convertido, vendo a invencível pa- mes fantos da Igreja Gatholica ; não li-
cencia com que o havia fofrido , & per. vrou de outra pezada perfeguição , nem
doado, cila tardou muyto.

5" Das praticas, 8cexhortaç5cSi'que 6 Porque vendo aquelíe Reverendo
yanto Ignacio fazia em Alcalà cõ aquel- Vigário, que não ceííava o publico ru-
letruro,de que jà fizemos lembrança

j
mor contra ignacio, 5c que ainda conti-

como também das murmurações excita- nuavão a ouvir as íuas exhortações os
das pelo demónio, que fearia ver tanta frequentes concurfos,qucattratiidosdd'
inclinação aos bons coíiumes, & abomfc feufervorofo zelo ,onáo deyxavão ;en-
r-ação dos maosjchamavão a Ignacio cn- trou em coníkieração de não fer poúivel
cantador, por fer elle o que com as fuás faíiar tão feguro em matérias da Fé ,doutrinas fazia extraordinária mudan- Mandamentos da Ley de Deos , pecca.
canas vidas dos que as ouviaõ :atéque do mortal ,& venial , fem tropeçar em
chegou a noticia dos Inquifidores de algum ponto, .hum homem fem letras,
1 oledoo que paliava em Alcalà. E leva- & conhecida feiencia. Levado deíla fua
dos de zelo,& também temendo, que da imaginação tornou a fazer outro fecretd
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exame muyto mais miúdo , que os pafla. cuydadodefiasmulheres-Porque foliara»;

dos : & naó achando matéria para cen- do toda a cólera com pretexto de zelo*

fura algúa, mas antes muyto mayores culpava aos que confentiáo , que hum

elogios da fua vida ,& doutrina ; cailou homem vil andafle perturbando a hum

tudo comfigo, porem fó por algum tem- povo inteyro, individuando a aufencia

po. Porque rebentando pouco depois dasduas mulheres coro todas as circun-

outra nova aceufaçaõ contra Ignacio,& ftancias aggravantes do feu recolhimen-

naõ querendo elie faltar à vigilância re- to, & honeftidade. E fem mais prova,

comendada pelos dous Cónegos fobre a nem inquirição, não reprelentou efta fua

mefma matéria , ainda que jà inquirida
j queyxa ao Rey tor da Univerfidade, que

tomou a fallar tomando nova reíoluçaõ, bem poderia latisfazer a efle feu fenti-

à qual deu motivo o feguinte cafo» mento, fem fer contra o eíiudante cri-

minado neíte cafo ;
entendendo, que por

§. II. iíTomefmonâo feria Ignacio tão carre-

gado de caíiigo, como eile defejava.Buf»

7 T^ U as mulheres mãy ,& filha, couao Vigário, que fabia era oppofto ao
:\J de muyta honra , Sc não me- efiylo da vida de Ignacio , & aggravan-

nos virtude, a mãy viuva ,& afilha bem dolhe as culpas, o perfuadio com a fua

parecida , & muyto aproveytadas am
basno efpirito com as exhortações de

Santo Ignacio, propuzeraõ empregar as

fuás vidas em fantas romarias, & íerviço

dos pobres nos Hofpitaes de Hefpanha

—^ _,.jJ__ / „j—
authoridade de peííòa,& letras, a que

mandaíTe a Ignacio prezo,como pontual-

mente mandou j & ellc ainda com mayor
pontualidade, íem queyxa, |nem fenti-

mento , mas antes todo íoífegado obe-

Econfultandocomelleeftafuadetermi- deceo ao íeu mandado.

naçaõ, o ouvirão difeorrer contra el!a , 8 N ão ceíTava o Vigário de inquirir

por naó fer licito a mulheres andar nef- de novo íobre o que fe dizia da vida ,&
tas peregrinações com os rifeos da opi- doutrina de Ignacio ,

principalmente a-

niaõ,& outros inconvenientes annexos, cerca dos defmayos , que padeciáo os q

femosquaestinháo ellas em Alcaíà po- o tratavão, para ver fe achava algum baf-

bres, & Hofpitaes para emprego feguro tante fundamento para o fentenciar. E

da fua chandade. Porém ellas paífando porque nefte tempo havião jà chegado

pouco tempo fugeytas a eíte confelho de da fua romaria as duas peregrinas,

Ignacio^reveftidas outra vez do feu pri- mãy, & filha; foy o Vigário peífoalmen.

meyro propósito, por força da fua devo- te ao cárcere, para tomar a Ignacio a fua

çaõ fizerão húa das peregrinações inten- própria corififlãó,& nas mefmas repoflas

tadas, &ícm lhacommunicarern,poren. o arguir das culpas, levando comfigo

tenderem que ainda o acharião do melmo Notário, que de tudo fizeíTe aíTenro de

parecer ; forão em viíita a N- Senhora de fé judicial. Húa das perguntas do Viga-

Guadalupe, &à Verónica de Jaen , dey- rio,foy para faber , fe elle guardava o

xandoemfórmade fegredoefta fuajor- Sabbado. Erefpondeo Ignacio, que fim,

nada a alguas peíToas de fua confiança, por veneração, & honra da Virgemj^a-

Andados poucos dias defte íilencio re- na ,mas não inftruido peloceremt5nial

comendado, logo fe divulgou efta pere- dos Judeos ;
porque delle não entendia

grinaçâo, & depois de vários juízos, o eoufa algúa , nem na fua terra havia fe-

que pareceo mais verdadeyro, foy o que melhante gente. PaíTou o Vigário a ou.

condenava a Ignacio como author de taõ trás perguntas,& húa das principaes foy

indilcreta reíolução , fendo de todos adosdeímayos,que fevião nos ouvin-

quem mais o condenava,hum Doutor da tes das fuás praticas , querendo faber a

Univsrfidade , por cuia conta corria o fua cauía ; à qual refpondendo Ignacio,
f

diíle;
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aifCcjQtie aquelles defmayados eraõ os que

mud&ndo de vidafenterH interiormente na

contenda,quefe levanta entre osejiimulos

da carne ,&osdo e/piritô,depois de fe lhes

rcprefentar afealdade do peccado , junta»

mente com a repugnância de fe deyxar o feu

coJiume.Eqttefobre iftolhes daõ outra ba*

taria o demónio, pejarofo de os ver arrepen*
didos \ opejo da contradição, que lhes mo-
vem osparentes

, & amigos pelos acharem
mudados

} & também as tnjlezas origina»

das defias confideraçoes ,que lhes cobre o

coração. Mâs que em chegando elle a fua.

prejença , ér aliviando ás fuás affiicçoes

com aquellaspalavras >que osanimao a ter

paciência , & a efperar pelofoffego, &paz
dasfuás almas ;pafado o tempo de hum^ ou

dous mezespouco mais
t
ou menos , logo co»

meçao a refpirar, attendendo a ejia pro*

mejfa: & fina/mete rematou a fua repoíta

dizendo,que a experiência do que tinha

paffadopor elle i& por outras pejJoas } ofa-
ziao entendert que efta era a caufa daqueU
les defmayos.

9 A outra pergunta também princi-
pal foy a da romaria das duas mulheres,
mãy,& rilha, com intenção de o fazer
confeííar, íe fora por confelho feu o que
eliashavião feyto ; & refpondeo aflim

Ignacio : 'Tal confelho naodey , mas antes
o contrario lhes quiz perfuadir,& entendi
que haviao tomado o que me ouvirão $ &
fe ellas fizerao a jornada

, que intenta'

vaÕs eu delia nao tive noticia. PoiseíTa he

acaufadavoíTaprizaõ,lhedííTe o Viga-
rio :& tomada nefta forma afuaconfif.
fa6, &aífentada pelo Notário , deyxou
a Ignacio ainda prezo,& elle foy conti-

nuandojccm as exhortaçces dos que
ohiaõouvir.paffados três dias, &cha-
ma^as^6duasromeyras por ordem do
Vigário, ôcrambem hum criado , que as

havia.acompanhado : depois de as ouvir
dizer mil bens,& louvores de Ignacio ,

de cuja vida támbem quiz que elías in«

formaíTem; vioque a fua confíífaô con-
dizia em tudo com a de ignacio , ainda
perguntadas fe elle as havia aconfelhado
para aquclla peregrinação 3 & deu o pro ».

Tercifro. t 6p
ceifo por ajuftado , & também dahi a
dous dias a Ignacio por livre,

CAPITULO II.

PerfeguiçÕes de Santo Ignacio em
Salamanca.

10 Ntes de darmos a noticia àt

,
húaprizãode Ignacioem Sa-

lamanca, a damos primeyro do que lhe
fuccedeoGom osReligiofos de S. Do-
rningos, que pofto não foy perfeguição,
não deyxou de o por em algum ' aperto a

iarga conferencia, que com elleitiveraõ

fobreamefma matéria, que era a caufa
fabida das fuás prizões. Confeílava-íe
então Ignacio com hum dos

\ ditos Reli *

giofos , o qual attendendo ao que deííe

fe dizia em controverfía de parecer San.
to a huns,& a outros naó ; lhe pedio hum
dia, que foííe a jantar ao feu Convento,
porque deíejavâo os ReligiofosdeoOu*
vir; mas que foífe preparado; para ref*

ponder às muytas duvidas, que lhe po-
deriaõ propor. E agradecendo Ignacio
a honra da hofpedagem ,& naó temendo
os pontos das difputas , foy ao dia íi-

nalado, fendo recebido de todos os Re-,

ligiofos com manifeíta charidade. E de-
pois da mefa olevàraõa elle ,& mais a
Calixto,hum dos feus primeyros com*
panheyroSjdoqual jà rizemos mençaõj
a húaCapella interior do Convento, ôc
alli prefentes o Confeílor de Ignacio , &
o Superior do Convento com outro
Religiofo mais, tecêraõ grande conver-
façao. E foy ella armada por Varões
doutos , & zelofos

, que edificando-fe

por húa parte de verem Eíludantes caó
pios, & devotos, & por outra coníide-
rando nelles algúa fufpeytofa doutrina ,

começou affim o Padre Superior per-
guntando a Ignacio,que feiencia , ôc le-

iras eraõ as fuas,& onde as havia apren^
dido. Refpondeo Ignacio , que entre os

K que
'
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quefaziaõ o pequeno numero da fua porque Ignacio fuppoz, que o queria©

Companhia , elle era o que havia vedado ouvir cm outro acto de difputas , per-

mais^íludos ; mas que ainda naõ tinha guntou aonde havia de efperar
\
foylhe

checado ao de Theologia.E pois, diíTe o dito,quenamefmaCapeila.

Padre Superior, fe ainda naõ fois Theo- 1 1 Mas pareceo depois , que fofib

logo, como fois jà Pregador? E porque levado a huacella,aondeeíleve três dias

Ignacio fatisfazendo a efta fegunda per- tratado com todos os termos da chari-

gunta , deu também fegunda repofta,di« dade religiofa, & aquelle refpeyto , que

zendo,que nem elle, nem feus compa» elíe havia grangeadona fua preíença,

nheyros pregavaõ, mas que íò havendo merecendo aos mayores o favor, & hon-

occaítaõ , failavaõ ck Deos $ inflou o ra de ir corn cllcs ao feu refeytono. Eraõ

PadreSuperior,deíejofodefabercomo rnuyto pcquen.es os dias para fatisfa-

faUava de Deos neftas occafiões. Afean- zer ao gaito das continuadas perguntas,

do efte, ou aquelle vicio , louvando jà que ihe fazião : donde nafcia o concey-

húa virtude , jà outra , como matérias ,
to de huns o reputarem por Santo , re-

nas quaes, ou feoffende a Deos , ou fe parando na promptidáo, & acerto com

guarda a íuaLey : refpondeo ignacio. que refpondia; & outros dtíío meímo

Então apertando mais oargumento, o faztão argumento para a íua prudente

arguhioo Padre Superior, de que fallaf. fuípeyta , ouvindo a hum idiota raiiar

fe em vicios , & virtudes , quem ainda tão ajudado,& fempre efpiritualmente.

náo íàbia Theologia : & que fe eile falia- E conferindo eiles entre fi a diverfidade

va nas fuás matérias, fem ter adquirido a deites conceytos: porque huns o confi.

íua feiencia por eftudos,como havia có- deravãoilluftradopor Deos, & outros

feíTado, devia fer por lha ter infundido fufpeyto de algúa novidade* entenderão,

o Efpirito Santo, E porque Ignacio en» que fe o deyxafíem íem correcçácpode-

tendendo, que para fe enfinar a Doutri. ria brotar em algua doutrina perrticioU ,

na Chriítã com razões ordinárias , & por exemplo de outras de tempos paífa-

íiio efcholaíticas , náo era neceífaria a dos, ou próximos ; & tomàráo por wí

feiencia infufa : & que para fatisfazer à folução acertada, dar parte ao Proviior

força da inftancia, ouhaviade perigar a do Bifpado, para correr por conta da lua

verdade, negando o Magifterio , de que obrigação, o que fó até alli tinha paliado

elle fe confiderava difcipulo : ou incor- pelas attenções do zelo religioío.

rer em algúa nota de Coberta , fe elle in-

íinuaíTe eíia confideração 5
defembara-

çoufe do argumento, dizendo ao Padre

Superior, Ôc fallando com todo o refpey-

ío devido: Reverendo Padre, bafia defte

§- II.

1 2 "¥3 Aliados os três dias da affiíkn -

4 cia de Ignacio no Convento de

ponto> é-nao faliemos mais nelle.E adver. S. Domingos, mandou o Proviibr , de-

tindo o zelofo arguente, que aquelle íi- poisde teroavifodosditos Religiosos,

iencio era fufpeytofo , por parecer def» a hú feu Notario,q foffc ao Convento,&
vio da força do argumento , o apertava trouxeffe prezo a ignacio , & a feu com-

pela repofta ; mas Ignacio com modeíta panheyro para a cadea publica , fem pri-

refoluçaô adifficultou mais , dizendo, roeyro conferir com os mcfmos Reiigio-

Que em tal ponto mo diria mais palavra , fosa força do aviío , que lhe mandarão.

fenaoaquem fendo feuSuperior Ihopndefe Porque fendoa caufada prizaõde tanto

mandar;& elle então devia obedecer. Pois pezo, entenderia elle, difeorrendo a íua

affirn fera, ccncíuhio o Padre Superior : matéria com os ditos Padres,que havião

efperay,& nòs faremos com 'que vòsref- praticado com Ignacio tanto tempo, fe

pondais a tudo o que fe vos perguntar.E era neceífaria cão prompra,& eftrondofa

prizão.

1
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prizão. Mas por querer Deos neita occa» caminhava para Deõs com as fuás coílu-

íião,como cm outras, provar a paciência

do feu fervo, affim havia de obrar o dito

Provifor, fendo então jnftrumentodef»

ta difpoíição Divina. Hiãoos dous pre

madas exhortaçóes. Neíte tempo erão
diveríos es difeurfos , que íe fazião na
Cidade : porque aquelles que antes jà

tinhão por duvidofa a íua doutrina , en«

zosjàcomodeítinadosamayorcaíligo; tão a avaliavãojà condenada fema exa-

porque os recolherão em hum pequeno minarem : outros efperavão o fim do íuc-

retrete, que corria por fima da cafa da celío , levados de mais ponderada pru*
cadea, onde eííavaõ os encarcerados por dcncia;& todos os que com melhor vif-

culpas comuas; & era elle não fohedion. ta havião medido a esfera das fuás vir*

do aos íentidos,mas ainda tão próximo tudes jnãopunhãoem queftáo a fua in«

aalgúaruina , que para não vir abayxoo nocencia, nem lhe controvertião a im»
madeyramento do telhado, o fuftentava tidade»

hum groífo eíkyo. Neíie ligarão húa

cadea de ferro com nove palmos de com-
primento, & duas argolas nas fuás pon-
tas, nas quaes rr.etèraó hum pé de cada

hum dos dons presos , com tão eíireyta

diítancia entre fi as duas pontas da ca.

§. ÍÍL

14 á*\ Provifor porém attendendo à

vJrfua obrigação > para não fal«

tar aos termos da Juítiça ,aordcnou cm
dea, que em fe movendo algum delles , forma de Direyto, examinando primey-
também o outro hia levado com o meímo roo facto, & foy tomar a confiífaõ ao
movimento. E paífando ambos a noyce cárcere, ouvindo a Ignacio * & a feu cõ-
tão apertados com o rigor da prizaojco- panheyro Calixto, mas não à viíia hum
mo agradecidos a Deos, por fer fervido do outro. E perguntando a ígnacio pelo
de que pacleceíTem nclla

; aliviarão a fua livro dos feus Exercícios , que era hum
pena có a lembrança da prizão de Chrif
to , & a de alguns Píalmos accommoda*
dos àquella fua calamidade.

13 Na manhã dofeguinte dia conf-

iou logo da pnzáo de Ígnacio , & con«
correrão a fazerlhe villra ,& a doerfe da

dos pontos das íuas aceufações ; a repof-

ta que teve efta fua primeyra pergunta,
foy a entrega do mefmo livro , que logo

lhe deu ígnacio 3 para que o exame foííe

mais evidente , fallando o livro per fi

mefmo. E perguntado fegunda vez fe
íua pena muy tos dos que em tão pouco tinha mais com panheyros, não fó os no^
tempo de morada em Salamanca , jà lhe meou, mas também diíTe aonde elles ef-
craõ afíeyçoados, & tinhão íingular de- tavão

;
para não ficarem fora da Cruz de

voção;os quaes em porfia de reverentes Chriílo,fem padecerem o tormento dos
obfequios o querião fervir. E repugnan- mefmos efpinhos de que fe teceíTe a co-
te elle, veyo emadmittiracama,quelhe roa da íua paciência. Logo os mandou
trouxerao, compadecidos de lhe não ve* vir prezos o Provifor , & depois de che-
rem outra mais, que a d© chão do fobra- gados, ordenou, que Cazeres,& Arria-
do;^ também em aceytar o que lhe oí!e« ga foíiem para a cadea commua dos pre-
reciaõ de comer, movidos da mefroa cô« zos, que ficava debayxo da que prendia
payxão

;
mas em tomar Advogado, que a ígnacio ; & que a elle o puzeííem fepa*

o cTefendeíre judicialmente, não conferi- rado de Calixto, para que não fe com-
tio,dizendo,que em Chrifto,por cujo municaífem s & João, que era o outro
amor fempre defejava padecer , jà tinha companheyro Francez , não veyo à prU
Advogado certo. E porque a palavra de zão fem fe faberacaufa. Paílados alguns
Deos não fe prende,clle a não fufpendia, dias vierão três Doutores , juntamente
ainda que então prezo, pois a todps os q com o Provifor , que jà haviaó lido
hião a ver a outro João cm prizões, en- o livro dos Exercícios do Santo,& os

K i] tinha
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|t 1 Fida do Tatriarcba Santo ígnacio de Loyola^

tmha admirado a íua matéria, & dado a

fa venerar o íeu Author. E obrigado

elle na prefença de todos os quatro jui-

zes a refpondcr em ponros de muyto fí- i ^

na Theologia , naõ obftante haver pri*

roeyro proteftado >' que era deftituido

das letras, que fefuppunhaófabidas , &

Efte tempo fuccedeohúa im»

proviía fuga dos prezos que

eftavaócom es dous companheyros de

ígnacio, os quaes fero fugirem com os

antecedentes às queftóesalli proporias; outros, forad achados taõ fugeytos à

fatisfez de tal forte a todas", que lhes mefma prizaó, como nella os haviaò

fufpendeoos diteuríos.O Provifor, co- pofio, admirando, fe todos os que viraó

mó mais empenhado naquelle exaoie, cite exemplo de taõ íingular conformi*

"
u a propor a ígnacio húa queftaõ de dade com a Juítiça ,

pois podendo elks
paíTo..

Cânones, à qual também fatisfcZjdizen

do primeyro. q\ic elle naô fabia o que na*

oueila matéria diziaô os Doutores* Mã-

dàraôlhe fiBalmente^que explicaííeo pri-

meyro Mandamento da Ley de Deos, af-

ísm como o dava a entender nas doutri*

nas que fazia í Sc como a matéria que ha*

via dsdífcorrer,era do amor d^ Deos,

em .me elle andava taô exercitado, len»

fugir com os mais, amaa a ncarao rei*

peytando.E louvandc«fecom devido en-

carecimento as lições da virtude, que

ígnacio dava aos feus ouvintes ; man-

darão , que em quanto a cauía íe naô

findaíTe,òspuzeíTen) como prezos , mas

com algua liberdade mais em húa eípaçp-

fâ caía , vizinha aomefmo carcere^can-

do ainda Ígnacio no feu grilhão, 5c muy «

do o ardor de hum Medre a primeyra, to a feu gofto* Porque a todos os que

& mais nobre eloquência quando íe faz entaõ o villtavaó ,& eípecialmente os da

ouvir; naqueíla licaõ de ponto tanto feu> primeyra nobreza, faliava de Deos com

eraõ as palavras 'de ígnacio taõ acefas tanta fatisfaçaõ do íeu efpirito,vendn-fc

no Divino amor, como fe lhe eftava ven* padecer por íeu amor ;
que cada dia era

do arder o rofto , moftrando quanto mais numerofo o concurfo dos q o hisõ

Deos deve fer amado, & neífe amor pre- ouvir, ainda muy tas vezes os meímos. E

feridoa todas as creaturas,& quanto o perguntandolhe em húa deftas viíiras.

devem fervir com alma,coraçaõ , & vi- Dom Francifcode Mendoça,que depois

da, as que por natureza fabem amar. E foy Cardeal, & Arcebifpo de Burgos ,
&

depois de cuvido
3
& admirado,naõ con- grande Protedor da Companhia , fc til

tinuàraô com mais perguntas, & volta- nha algua pena por fe ver prezo, foy eita

íaó a infiftir em hum ponto dos Exerci»
.
a fua repoftat EJfa mefma pergunta mafez

cios, em que Santo ígnacio eííende húa hoje húa Senhora, compadecida de me ver

regra* para fe Caber quando o pen famen- neftas cadeas } & o que então refpondi , ref-

to he peccado mortal, ou venial ,arguin» pondo também agora. He de tanto goffo o

do*â todos dé oufadia , por dar regras padecerpor amor de Deos, que quantas de.-

em matérias taõ dependentes das muy- Ucias hano mundo^não tem comparação co~

tas letras,que elle naõ tinha ; mas paf- a doem a t
que canfao efeas Câdeahãindãqiié

fando entaõ ígnacio de defendente a ar- pâreçao mal a mnytos olhos. E de mrm^in-

gumentante, diíTe : Ouhe verdade o que da que tao grande pecador , poffo dizer}

eu digo, ou nae : fe he verdade, eu nao me* que nao ha em Sdamanca , nèf/i em todo ó

rcçofeprehenfao ; &> Çe.náo , emendemnne mundo tantosgrilhões^quantos eu com eh

õs que para ijfofaõ mensjmzes. Eíles poré les defcjopadeterpora&or de men Senhóf

riem reprchendèrâó mais , nem emenda- JESUS Chnfto. E a certas Religioí^

raõ^k deraõ pôr concluído o exame. que informadas da fua irtnocencia,& fen°

tavida,lheíígnificàraô por carta o íeu

fentimentojrcípondeo com húa repre-

henfaõ>

} i;



Livro 7~erceyro. *j#
henfaó, dizendo , que por naõ amarem que jà tora da priza5, fem toda a fua li.

ellas a Dcos , quanto deve fer amado, berdade para fallar de Deosjentcndeo*
ignoravaó os thefouros > que encerra o que naõ convinha a eíte Tanto exercício
padecer por Chrifto : & encareceo tanto aquella apertada coartaçaõ , & intentou
o preçodas riquezas, que ha na Cruz; deyxar a Salamanca ,& ir eííudar a Pa*
que abrazadas as Religiofas no fogo,

que acendiaõem feu coração as fuás pa-

lavras^ defejavaõ padecer por Deos , aí-

fim como padecia Ignacio.

ló Depois de vinte dias de prizaõ,

foraõ chamados Ignacio, & léus compa-
nheyros, para ouvirem a fua íentença ,q
emíuftancia vinha a fer : QuefallaíTem

de Deos como antes , fazendo as fuás

doutrinas ,& exhortações coítumadas >

porque nefta matéria naõ havia erro al-

gum que corrigir, nem de que fe pudef-

fe temer; mas que fem eítudsrem pri-

meyro quatro annos de Theologia , naõ

riz, depois de ter encomendado a, Deos
eíla determinação*

f CAPITULO III.

Das perfeguipes de Santo Ignacio em
Pariz.

§> I.

'7 T^T A6 lhe euftava pouco a ígnaS

X^l cio, querer elle no mefmo
tempo attender ao cuydado dos feus ef-

diffiniííem as entidades do peccado mor- tudos, & ao bem das almas , por lerem
tal, ou venial. E para que elles eftivef- extremos de difficultofa uniaõ , & cada
íem por eíia fentença , & moftraíTem hum delles de grande pezo,para naõ pre*
o agrado de reos favorecidos nella;" ferir o aproveytamento das fuás letras
com íjnaes de amor , & benevolência ao das virtudes do feu próximo , donde
os defpediaõ da fua prefença , da qual pirconfequécianaíciãoasperíeguições,
Ignacio naõ quiz fahir , fem pnmey. quelneimpugnavãooze!o:& náoforáo
ro lhe darem audiência a hna repli-: pequenas as duas, com que logo lidou»
ca. Que naõ ficavao elles bem julgados & depois também triunfou, como defa*
com a prohibiçaõ de naõ faltarem em ma* fiado de Filiíteos eíte fegundo David. A
teria de peccados nas fuás doutrinas, converfaõde três Hcípanhoes encamU
fendo ellas approvadas por boas,& livres nhados para Deos por meyo dos Exerci--
de todo o erro. Porque fe em algúa oc cios de Santo Ignacio, fov a cauía da pri.
cafíao tratauem da malícia do peccado meyra períeguição, quelhe moverão em
mortal em tom de doutrina Chriftã , os Pariz os que não approvaváo as mudan.
íeuscalumniadoresos aceufariaõ de re- ças das vidas dos ditos três converti-
lapfos namefma culpa de que eraó ar- dos. Hum fe chamava João deCaftro

sde
guidos, metendo fe outra vez a fallar do agudoengenho, & Doutor de Sorbona-
peccadoportermosThoelogicos.E que outro por fobrenome Peralta, &o ter-
lendo he intimada aquella fentença íem a ceyro chamado Amador. E por fer taô
juíta limitação, nefta claufula , ficariaõ exemplar a nova vida , cm que entrarão
com a boca tapada, & o bem da falvaçaó notavelmente defenganados do mundo
das almas impedido. Mas porque o Pro- recolhendo-fe no Hoípital de Santiago,
viíonnítou a que naó repugnaífe em & fuítentando íe de efmolas,que mendi-
aceytar a íentença, que lhe davaô , pois gavão pelas portas, como difcipulos de
lempre lhe era livre o enfino das fuás Santo Ignacio 5 os calumniadores deita
doutrinas : diífe Ignacio , que obedece- mudança intentarão perfuadillos a dey-
ria a fua íentença

, em quanto eíliveííe xalla, como húavida,que elles chamavâo
lugeytoa |uriídiçaõGe Salamanca. Aca- deloucos.Mas porque nem com razões,
badoeite aíto, vendo fe Ignacio, ainda &muyto menoscom ameaços os fizerão

K iij retrçjj
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1 14 ^1J!d ífo Tdtridfchâ Santo Igriacio de Loyola,

retroeeder,pois fèmpre refpondiaõ con- defcmbaraçado da affiftencia do feu cní

ítantes,que Có vivendo guiados por fermo emRuaó : & chamando elle no

Ionaeio, eraõ inftruidos pela verdadey- mefmo tempo a hum Efcrivaó,pedio que

ra fabedoria foraó tirados por violen. lhe paíTaffe húa fé publica jurada com tef-

cia do Hofpital , & levados à Univerfi- temunhas, húa das quaes era o portador

dade ondefedeyxàraô ficar intimida- da mefma carta -, para queconftaue cm

dos cóm o que lhes differaõ 5
proteftan- forma dejuizo ,

como elle em recebendo

do oorêm,que aquella fua defíftencia íó a dita carta íe partia para Pariz. Aonde

Tem em quanto âcabavaõ os feus éftií- em chegando foy fem detença algua a

dos.refervandoparaefle tempoaultima bufear o Religiofo Inquifidor,que havia

cleyçaõ da fua vida, tonado a fua delação : & contandoihe

18 Eraõ os authores defía perfe- ífto mefmo,requereo pela fua juítiça,5c

guicaõl o Doutor Pedro Ortiz,Hefpa» diífe : §ue a elle lhe confiava eftar delata-

nhol iníiencporletras,que fentiagrave- dono feu Juízo :& que ou elletive(Jecul-

mente ver a mudança de Caftro , & Pe- pa,m nao, pedia que o mandajje exam-

ralta oatrocinados por elle na Univer- nar t &a elle o qmzeffe ouvir
,
parador

fidade • ôco Doutor Diogo de Gouvea razoo defi.E admirado o prudenuffimo

Portuauez,Reytor do Collegio de San- Inquifidor de ver
, que o mefma> reo ,

ta Barbara ,- por fer Meftre de Amador, fcmferchamado , demandava ao Tnbu-

tambem outro eftimuladó no mefmo na! da fua cauía, para que lhe fentencial-

íentimento. E nos elogíos,que faziaô da fca culpa, tendo jà muyto antes ajuiza-

vida, & doutrina de Ignacio, individua- do-comífeo a fua lanocencia ******

do asfuas maravilhofas acções , ambos logo,naõ daculpa,porqueihediiieanao

concordesno mefmo zelo odifpunhão havia nellej mas do cuydadoda fuamo-

mraalgúa Priza5,oufoíTe por caio, ou leftia, fem a qual fedefpedio Ignacio da

Sor iníuftria. Porque das fuás obras taõ fua prefença , dandolhe o agradecimen-

Siftantes do poder da natureza , infe* to pela benevolência,& ficando o douto,

riaõ como de premidas , que fó por for* & Religiofo Miniftro ainda com mayor

1 do que fe diz da Magia, podiaõ verfe* conceytodo delatado, por ter reconhe-

taõ extraordinárias mudanças. E foy de eido dej mais perto a fua grande fanti*

tanto effeytoefte juizo na Umveríida- dade.

^de,quenaó faltou quem acculaíTe a Igna. §> *J«

cio, como a deftroMagico: & ouvindo

as razões defta culpa o doutiffimo Va- ' 20 A O mefmo Inquifidor foy ou-

•

raõFrey MattheosOri , Religiofo de S. £% tra vez denunciado S. Igna.

Domingos,& Inquifidor dePariz;logo cb>pouco antes dele partir de Pariz pa-

entendio íer tudo mais abono de Santo, ra Hcfpanha,a tratar de algjaas necefla-

que delação de culpado , o que fe dizia riàsdependencias cefendas com léus co-

contra lenacio;& defejou muytoa fua panheyros,que ainda bayiao defoar em

communicaçaó, fó pelo ver,& naõ para o Pariz até certo tepo. A fuma da delação

examinar era, que elle com mais outros íeus com-

ia EftavaentaõelleemRua5aflif- panheyrosviviaõ de modo extraordina-

tindVàquelle feu amigo Hefpanhol , que rio,& íuípey tofo cie algúa ma feyta: por^

por enfermo,]** neceffitado da fua chari- que tinha Ignâcio hum livrinho, com o

Sade o haviaíchamado : & là teve avifo qual fazia mudar as vidas dos que o liao,

do que delle fe dizia em Pari-, por car- & que taõ grandes mudanças indicavao

taemquehumfeuamigolhedeuanoti- muyto fufpeytofa caufa.Eíieeraolivro

cia defta tribulação- Deraô efta carta a dos Exercícios de Santo IgnaciO £»
Ignacio em húa rua, quando elle jà eftava qual em outra parte falíamos largamente,

1 JV :
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, & algúas vezes por diverfas occafíóes naofc achava mudado na vida, porque
fazemos dellc lembrança,ainda que nen naõ havia nella que reformar; ficou ad-
fempre com a mefma extenfaó- mira io da fua doutrina, & taõ affeyçoaf
v a i Em Cabendo Ignacio da fua de. do a elle , que pMio ao/ Santo licença pa.
nunciaçaõ, foy,ances que o chamaíTem , ra o copiar,& aprovey tarfç no efpinto>
rcquercr,& pedir ao dito Inquifídor, que guiado pela fua lição,

examinafle a matéria em que o culpavaÕ, ii Viaolnquifidoríquenaõera^c»
& a caftigaíTecom a pena merecida pelos ceíTarío publicar por fentença a ínnocen»
feus delitos. Porém o experimentado cia de Ignacio, por falta de fundamento
Inquifídor em averiguar falfidades con- verdadeyro, mas antes fobra do falfo
traelIe,femmaisfundamento,queosdas neítaaccufaçãocalumniofa; & por iíTo
calumnias machinadas porHereges ; nef. não procedia a fentenciaUa , como coufa
ta occaíiaõ o naõ queria chamar, por en- efeuíada. Porém o Santo, que não dty*
tender,que efta fua aceufaçaõ feria como xava de inílar pela fentença,& por oarra
as outras. Masellelherogou,quecom o via confíderava o refpeyto devido à grã"
rigor de exame , & apertada averigua., de prudência do Inquiíidor inclinado ao
çaõ avocaffe ao feu Tribunal efta pre- fííen cio deita caufa ; tomou hum meyo,
fente delação, dizendo, que havia agora para que nem o Inquiíidor fe moleílâiTe
caufa neceífaria, para íer judicialmente coma fua inftancia, nem fó conítaíle de
fentenciadaa culpa , que lhe impunhaõ. palavra a fua opinião, & a dos comba-
Porque quando eu erafó(ãizko Santo ) nheyros, no qual meyo confentio o In-
na» medavao pena , nem cuydado as ca- quifídor,fem fombra algúa de violétado*
lumnias contra mim denunciadas ; mas Levou Santo Ignacio àprefença do In*
eflas affuaes jà ofendem a innocencia quifídorhumNocario, & alguns Dou*
dos companheyros

, que tenho , quando toresdeSorbona, dizendo, que por não
aggravaõ a minha-, ér (ou obrigado a ze» feaufencar de Panz fem deyxar defaf.
lar igualmente a minha fama , & mais a fombrada de fufpeytas a fua fama , ao
fua.È querendo o Inquiíidor íatisfazer à menos coníentille, em que fc tiraíTe húa
obri gaçaó do feu officio ,& ao gofto do fé publica por Notário, que conítaífe da
delatado; inquirio oceultamenre de va- fua innocencia, ]à que lhe não parecia fec
rias teítemunhas a matéria a elle propof- neceífaria a fentença,que requeria. Veyo
ta, da qual defiftio logo, vendo que toda nifto o Inquiíidor , alcançando Ignacio
ella era de impofturas imaginadas , íem mais do que pedia

;
porque a fé do No»

queoffendeíTem de algun modo a ver- tario foy hum pregaô de louvores doac-
dadeda doutrina praticada por ignacio, cufado,& húa grande gloria da doutri»
& feus companheyros

; mas fó defejava na fufpeytofa, ficando a fua innocencia
ver aquelle livro, que era toda a pedra do por multiplicados traslados daquella fé,
efeandaío. E oflerecida certa occaíiaõ de para memorias da fua vida, & fantidade*
vifita, em que ambos fçachàráo juntos;
pedio o Inquifídor a ignacio, lhe mof-
iraíTe aquelle livro , que mudava osj co-
rações dos homens y &os encaminhava
para Deos. Eftimou muytoo Author do
livroapiacuriofidade de quem o (havia

§* III-

n M quanto Santo Ignacio efíu.

_ davaoCurfo de Filofofia nef-

ta Univerfidade de Pariz, tinhaõ ceifado
cenfurar

;
porque efperava haver delle a as fuás perfeguições, attendendo^Ue à

mefma approvaçaó , que tinha mereci
do, quando íe examinava a fua matéria
por quaefquer juízos de reda intenção.

E lendo o Inquifídor o livro,,ainda que

modificação do fervor das fuás praticas,

para naó fe lhe atrazar outra vez o fruto
dos feus eftudos,que também eraõ para

fervíraDeoSjaííimcomo eraõ as fuás

fre-
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ítçqúêntés éxhortações do proximo.E cõ pafíaífem aquelle tempo divertidos em

eáa razaõ fatisfez ao reparo , que lhe fi- jogos,& outras recreações ociofas j re*

zeraõ os quê tinhaõ advertido neíb pau« fultou a emenda de alguns, & por caula

za dósfeus fervores ,&lhe pergunta- deite fanto exercício fentío.fe nos Ge-

^aõ peia difiêrença de jà naõ fallarem , raes dos eítudos a falta , que nelles fe

masantesoacclamaremporSãto aqiieL via da feiencia. E zelando demafiada^

íes mefmcs perfeguidores , que lhe ca- mente efta emenda os Meftres dos emen^

lumniavaô a fantidade. E dando Ignacio dados, principalmente O Doutor Penha,

a razaô defta diverfidade de tempos,driTe por ferem elles feus difcipulos , & con-

a quem cometia lhe fez efte reparo
5
que difcipulos de Ignacio , que era o Author

os feus calumniadores naô fallavaõ con- delias j três vezes o admoeftou ,& per*

tra elle , como dantes , porque elle ago- fuadio, a que deyxaíTe a reforma das vi-

ra callava, o que de antes na5 fazia. Mas das a!heas,&queattendefTe aoleu eitu-

que em elle tornando a fallar depois do do, deyxando eftudar os outros , fenaõ

Curfode Artes acabado, logo fe .veriaó queria pr vocar contra fi a fua inimiza-

outra vez levantados os mares das fuás de. Forem como Ignacio mais attento

perfeguiçóes ,& a fua bonança até allà ao ferviço de Deos , que ao temor dos

vifta,naõ fe veria mais : & que muyto homens, continuaíTe como dantes j
en.

mayor havia de fer entaõ a tormenta , do trou o Meftre em peníamentos de dei-

que agora era a tranquilidade-, Sr aflim prezado, por ver fem eífeyto tantos avi-

foy. Porque depois de paífado o tempo {os & communicou o feu fentimento ao

do Curfo da Filofofia, tornando Ignacio Doutor Diogo de Gouvea , na qual cõ-

ao feufervor dafalvaçaõdas alma«;,acõ- fereneja ficou aífentadojque foífeamea-

feIhando,cxhortardo, & dando os feus çadofgnaciocom o caftigoda fala, que

Exercicios efpirituaes ; as ondas do mar em Pariz he o íeguinte. Havendo algum

dasTuas calamidades , que fó fe haviaõ Eftudante perturbador , & de efcandalo

ido para voltarem, como fazem todas as em feus coítumes , faõ chamados a to?

ondas, creícêraõ mais ; mas nem poriíTo quede campa os Meftres , para virem ar-

Ignacio as defprezou menos ; porque mados com varas, Sc os Eftudantes , pa-

batendo todas na firmeza do feu género- ra que vejaõ o rigor daquelle afrontofo

fo efpirito , quebrarão nelle toda a fua caftigo i & logo defeubertas as coitas do

fúria,& o coraçãode Ignacio lherebatia culpado, os Meftres com as varas as fe«

o ímpeto. E fará prova a eflenoílo en- rem,aggravando a afronta na multipli.

carecimentoa perfeguiçaõ cem que elle caçaó dos açoutes» Ameaçado Ignacio

lidou ainda antes do fim do feu Curfo , pelo Doutor Penha de mãdado do Rcy-

por naô poder o íeu zelo fufpender to - tor Gouvea com açoutes , & com afron-

das as vezes o fruto da falvaçaõ do feu tas fe continuaíTe com a fua inquietação

próximo 5
ainda que em alguas , por fer dos Eftudantes ;

foy o mefmo que efti-

ínenos urgente a perda daquelle bem , mulallo aos defejos da mefma pena inti.

temperava o feu fervor com a fua pru- mada, por fer de afronta , & de açoutes

Vencia. padecidos por amor de Chrifto , haven-

"f* 24 Foy efta perfeguiçaõ a mayor do o meímo Senhor padecido tudo ifto

das que padeceo cm Pariz, que por iíTo por feu amor. ^
aeftendemos toda nefta efcritura, ne- 25 Finalmente defefperandoja os

gando à noticia commua as que naõ tem Doutores queyxofos do remédio do

diViza algúa particular. Das praticas , & ameaço > porque viaõ a Ignacio conilan •

exhortaçócs , que Ignacio fazia aos Ef- te no que elles avaliavaõ por teyma ;
al-

tudantes, paia que nos dias de fefta fe fentàraõ entre fi a execução da pena para

çoníeiTaífenb& commungaílem , & naõ o primeyro dia, cm que Ignacio viefie

-~- ' w - * -

aos
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aos Céraes. Teve el!e cila ncticiapor Senhor a quem amo? Nao ha deferaffim*
a migas , que delia o aviíàraõ , & junta- mais o fico amando eu agora em deyxar demente aconfeihàraõ , que naó foíTc ao padecerforfeu amor h do que em perder eu
Collegio de Santa Barbara, porque eraõ o queinterejfo no meu fofnmento ypór ndó
ccrtOKOS açoutes.Por íuomefmo fentio ver ecUpfada ajua honra, Nefte cohfli-
Ignaao animado o feu efpirito , & logo (fio entre a honra, & amor de Déos fetomou o caminho para o dito Collegio, achava detido Ignacio , quando o cha .

mas riiaõ fem advertir na repugnância na* máraõ para entrar na Aula ; & aprefen-
tural tio corpo, ainda que defeulpada pe
Ia perda do bom nome,q fe havia de fe»
guir a taô afrontofo caitigo. Porém igna-
cio, como taó deftro em rebater as co-
vardes da natureza,aientado com as for-
ças da graça, reprehendendo-fe , & ani-
n:sndo-fe juntamente , fe ameaçou a fi

tandefeao duelo a quehia dcíanadddá
parte do odío,que taô oppofto era à hon-
ra de Deos,como ao feu amor

; refpon-
deò, que primeyro o deyxaíTem failar
comoReytor. E depois de havida cila
licença >& ter chegado àquelíe efpaçd
dafuapreíença,emquefó delie pudeíTemclmo com a mefma pena do ameaço; fcrouvidojdiíie mais em tom de quem

grie ioeijto, diífe arguindo ao feu corpo culpava, do que com voz de culpado.
de medrolo

fjà os açoutes ttmetem medo?
Pois has de ferferidopelos mejmos efpinhos
a que uras couces$& ainda quèfeja a teu
pezar s omefmoeftrondo dos açoutes te ha
de excitar aofeufofnmento-, & naodeyxa»
ris de me irjugeyto,fe quiztresir arrafia-
do. Eaprefíando o paílochegouaonde o
efperavaó

: & fechadas logo as portas,

§. IV.

Aofe me efeondia o caHigo dos
.
açoutes, a que eu venho chama*

doy& do qual eu bem mepudera livrar nao
vindo nefta hora ao Colíegio. Masfe o que
eumaisuefejohefer açoutado por amar ao«li • a f i

"o _ r~-* ujt "*"{"** wcjcivrscj c-i uifUUíaao por amar aoouvio dar o final para o efpe&acuio do Senhor , que primeyro o foy eíle , por meleu caltigc, & vio fahir aos Mefirés com amar a mim ; implicavafugir etí dele cafíu

JVe
U
ífl

V
i
raSpaMod

,

a
L
rcm ' &oconcurfo *'#"W entoe era fugir eu do meudefe.dos Eftudantes para lho verem levar. jo. Quem andatao exercitado >comoeu,em

2ò bncitcponto,aindaquenaõéra fofrer açoutes,& padecer em pnzoes por

t^lal7?> P°^ fóh
.

aVla í g ° <™*JESUSCbriJlo,fi*Jmos todosque ic íeguia a entrada no lugar,& thea. os tormentos do mundo, para eu padecer portro da íua afronta, baftou para íe fentir quem tanto amo. A razão poL nunLcombaadodoamor de Deos quepeíti- qmzdependerde Advogadí
% }Jâm?£miava a ir padecer por elle

5 &junta- fenderem das injurias t& livrarem da

D^n^h0nradÍ De°5 > qU£ °
,

dalnha ^as,heporf/rDeos omeu un^jJvtpara nao hcar padecendo por culpas de gado,& elle mejmo o que me nua para ashonrircll«Dcos;&difcoma«ffimcô. afrontas, érmeíte em grilhhs. Ji J"â
^j^^^^fugeytaraosaçoutes, if neãe prefente cafo finto atraveffadot co.
Jl

b^^eeu^ttWO
i(

or^f^oeffa^^ raçat,prevendo efcandalizado os muytos

^Mr^J^T'!^^^ ***** ™*« * í* ™*« 'frantJ* a
caradejjfezadaahonra de Deosjendoeu quem os encaminhou para Deos, fazendo.acoutadoporque o honro

5 & iffo he o que felhe culpa do enfmo, que os faz aborrecerdevo querer poispor honrar a Deos dey. opeccado.EaindahemnytoLyoraminha
xade penar Ignacio. Pois com efou pondo dor, confderando na ofenfa quefe 3*5
emduvidapreferiragloriada mnhapena Chnflo,caftigando.fe a humhomem,am
ahontadeDeos, deyxando defazer effa dkconfelhos aos que devemfer verdadeiros
fineza do meu amor, por zelar a honra do Qhrifiaos^ue coufa de mmmaisâefejaâé,

que
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<**8 Fii^ do Tatriarcba Sa

qtíètll:tí,ou(emélbanle5&froitias ,
quando

ellâsfáo as que mais realçaò as -finezas do

meu amai ,
padecendo-as por meu Deos ?

Mas feeilâs chegarem a fer ouvidas, nao

€omo credito , mas antes como infâmia do

fnefmo amor -,quem mais fe ha de animar a

praticar as obrigações de Chnfiao,nem que

'Chnflao haverá , que crea neftas obriga*

foes | Ser eu açoutado %
porque enfino a amar

áChriftotfre tornar Chri/ío a fer açoutado,

porque perfuado a e(le amor. Se vierem fo-

bre as minhas cofias todos efes açoutes •,

quantos darão as fuás ao meu exemplo , &
deyxorâo o caminho, que tem começado em

ofeguir .? Se efies açoutes me mandaffem

dar os Magi(irados tta infidelidade, ou per
•

fidia herética, ferias tiles hum vivo efpien*

dor da Religião Catholica ; mas em bua

VMverfidade Chritfianiftma , & por

' Doutores, que devem dar a vida por defen

derem amefma Religião \
que major glo-

ria para o inferno*. Jà não terão necefiâadt

osdefejofos de padecer pela Féfeirem buf>

car tormentos a Marrocos , ou fituao ,(e os

podem ter emPariz.

j8 Naõ confentio o prudente Gou •

vea , que Ignacio duTeíTe mais palavra :

& tomandolhea maõolevou 7 & meteo

noGéral 3
ondeoeíperavaõ Meftres, &

difcipulos com o intento docaftigo da

fala. E quando eíhvaõ para lhe dar o

principio, os deteve a naõ efperada mu-

dança de quem o h?via determinado:

porque efte logo ali i diante |
de todos fe

lançou aos pés de IgnacioA com vozes,

& lagrimas lhe pedio publico perdaò do

feu intento paliado. E fallando com to-

dos os queoouviaõ ,diífe,que bem mof-

trava fer Ignacio o Santo,quc a voz com-

mua publicava
5
pois femlhe impedir o

feu zelo opezo das afrontas próprias,

fó attendia ao que era honra de Deqs,&

bem dos próximos. Edeíde entaó gran-

geou a virtude de Ignacio a afíeyçaódos

melhores daquella Univerfidade , lendo

os principaes c mefmo Gouvea ,
Moíco-

jzo, Valie,& Marçal, fazendo todos ef-

tes Doutores os feus Exercícios efpin-

tuaes , rendidos à doutrina do leu livro.

nto Ignacio de ho)

Ecom efie prodigioio íucceíTo remata»»

mos as perfeguições de Santo Ignacio em

Pariz,deyxando outras, que depojsfoy

padecendo, & livrando nellas da morte,

que alguns lhe quizeraõ dar,em vingan-

ça de haver elle mudado a alguns de mãos

Chriltãos em amigos de JEbU Chnfto.

capítulo IV.

"Das perfefmcoes de Santo Ignacio em

\Veneza t & Roma.

29 "|"\ ÈPois ^e determinada *por

mJ Sant° ig03010 »
& fcus com."

panheyros a viagem de Jerufalem , obri-

gados a ella por voto , como dizemos

em outro lugar
5
pareceo a Santo Igna-

cio fer acertada conveniência ir elle a

VenezaA alli eíperar pelos companhey-

ros, ficando clles no entretanto em Pa.

riz.E fazendo Santo Ignacio cite cami.

nho,noqual padeceo os trabalhos 3 de

que depois daremos noticia ;
em che-

gando a Veneza , começou , & para me-

lhor dizermos, continuou com o exer-

cício das luas exhortações, paraintc-

reífar fem deícanço nas feàras do Se-

nhor a cultura da íalvaçaô das almas.

Naõ era impedimento para efte cuy da-

do de Ignacio o da Thcologia , que em

Veneza continuou até o fim do feu cl-

tudo: afíim como os feus companhey

ros, que ainda o naõ tinhaõ acabado, pa
|

ra eífe mefmo intento o ficàraÕ profe*

guindo em Partz. E era muyto copiolo o

fruto,que S.Ignacio em Veneza hia ga-

nãciando nas almas para Deos, por meyo

dos feus Exercicios,praticados aos da

primeyra nobreza daqueSje illuftriffimo

Senado. E por exemplo deftes hiaõ mu-

dando tantos a vida,& coftumes, que

naó podendo o demónio fofrer a grande

guerra,que comerias mudanças lhe fa«

zia Ignacio ; em vingança fua lhe moveo

a que agora dizemos.4 &
30 Fez



tvro

30 Fez romper hum rumorcontra
ellc de fufpcytoíona Fé , porque fe di*

zia,que lgnacio temendo-fe do mal, que
havia feyto com os íeus erros femeados
cm Hefpanha, pelos quaes fora prezo,
andava por França fugindo do fogo por
elles merecido. E que nem em França íe

dava por feguro, porque em pena da fua

prejudicial doutrina, naô poderia livrar

cie outras prizóes por haver paliado a

Itália, para alli fazer o meímo mal , cem
que inficionara Hefpanha. Tendo porém
lgnacio eíia noticia,certo de evitar o caf-

tigo, que lhe defejavaó os feus authores,
aílim como havia divertido outros jfoy
requerer averiguação do que lhe irnpu-

nhaõ, aprefentando-fe ao Núncio de
Paulo III. em Veneza. E pedindolhe,
que feo achaíTe culpado, naõ fufpendef-

• íe o rigor das penas merecidas ; & que
fendo innocente, ficafíe publicada por
íentença a pureza da Fé , & doutrina >.

que praticava :tudo confeguio pordef-
pacho defta fua fupplica. Porque exami»
nando fe a caufa ,& achando a lgnacio
taó verdadeyro , como elle proteiiava,
declarou por fentença juntamente com a
tfantidadc da vida de lgnacio a da fua
doutrina.

§• II.

3* TJ Regava em Roma hum Frade

JL denaçaòPiarnonteZjde muyto
kpplaudida eloquência, & outros acci-
dentes de Orador Euangelico

5 mas fó no
nome, & naõ na Religião de Catholico

j

porque era Lutherano diílimulado , fe-

meando as doutrinas daquelle Herefíar-
chacom indurtriofo artificio depropo»
íiçôes venenofas,que fó a ignorantes naõ
pareciaõ o que eraõ. E ouvindo aígãas
vezes a eílePregador certos companhey-
ros de Santo lgnacio , que por haverem
niuytas vezes difputado com Luthcra-
nos, tinháo plena feiencia dos feus er-
ros

; conhecerão a moeda falfa , que elle

de miíl ura com a fina, fazia correr entre
aspropoíkões dos feus difeurfos. Mas

Terceyro.^ tt9
reparando tão zeíofos, como prudentes,
cm que os feus Sermões poderiaõ fer
mais partos da ignorância do que dizia,
doquemalicia ,que nelle fe fuppunha;
determinàraõ,attendendo à charidade,
admoeftalloem particular, limitada por
eftemeyo a obrigação de o delatarem.
Fallandoíhe com toda a benevolência
cortez , & louvando muyto o feu ta»
lento , & logo refaívandolhe a fua inten;
çaècom asdeículpas de algúa inadver.
tencia, ou notável defcuydo,lhe notàraõ
infeclas de Lutheranifmo as propofi-
ções , que lhe tinhaõ ouvido dizer do
puípito.E porque elíe entendia, que eraõ
tão pobres de fciencia,como de vertido,
os que então o aconfeínavão

; armado
da confiança,que lhe davaô as fuás lecras
no íeuconceyto fuperiores às dosconíu*
lentes

j íoy refpondendo, & dando os
fundamentos das fuás proporções. Po-
rém como ellas eraõ tão firmes como os
íeus fundamentos,& os doutos Argu-
entes lhe hião desfazendo hua, & outra
firmeza com argumentos reforçados , &
concludentes inftancias

;
valeofe o def»

graçado Predicante daquellas reportas
muyto certas nos que naõ tem que âi*
zer, quando fe confíderaõ vencidos pe-
las armas da verdade. Porque furioío,

& arrebatado da coíera, de que fe coíiu-
maõ armar os deftiruidos da razaõ : &
fiando-fedo applaufo que tinha grangea-
do entre os feus ouvintes nobres, & ple-
beos , diíTe aos Padres : Que eraõ de
muyto oufado animo, pois fendo elles

huns idiotas intentavãoenfinaraos Mef-
tres. Que continuaífem em ouvirlhe os
feus Sermões , & neíles sprenderião a
não ceufurar a feiencia com ignorâncias,

& a íaber callar, jà que não fabiâo failar.

Que era demaíiadamente arrogante a fua
foberba, por fe atreverem a condenar o
que applaudia toda &oma. Que fe a en-
veja de tão publica ertimação os cegava
de tal forte , que não podião obrar di«

reyto para o luzimento alheyo , ertu-

daífem outros modos de adquirir o pro»
prio> &nãoquizeíTem efpivitar as fuás
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* seu Fi^ ^o Tàtríarcha Samo Ignacio de Loyola,

luzes, apagando as dos outros,dando a não haveria quem creffe a fua pregação

enteader,q fó a fua doutrina he Catho- publicarem terião boca para a cxhor-

lica , & a dos outros herética. E acref- tacão particular. Quíz pois o Frade dar

centou,que para que viffcm quanto def- principio à tramoyaconfultada 3& teceo

prezava as fuás admocftaçóes > o foífem hum prologo de muytas razões > para o

ouvir no primeyroSermaÔ , que logo ha- que havia de perfuadir do púlpito , &
via de fazer ,& lhe ouvirião dizer,& en- aconfelhar na pratica fantificando a fua

finar o mefmo, que eiles alli acabaváo de intençaõ,ainda que eila não pareccfle jof

condenar : & animo fez, não fóem nuar, tanoquelhe ouvuTem dizer. Eproccf.

mas em mais outros Sermões- tando logo hum grande fentimento de fe

2 1 E vendo os Padres fem fruto o ver obrigado a cenfurar em] publico a

feu zelo no pouco cafo, que o diSíimu- mentira capeada pelo que parecia verda»

kdo Herege havia fey to dos feus avifos de, o que elíe fempre aborrecera
;
dtfle,

fecretos : apertados pela urgente obri. queaindaíera muyto para k condenar j

sacão de divertirem aquella peçonha , ouvir a hum Religiofu dizer mal do ou-

antes que foflc lavrando, & chegaífc a tro, podendo eUe empregar melhor os

matar • começarão a pregar contra a íua feus cuydadas , fe foffecn rodos do mal

falía doutrina, fem nomearem o doutri» das fuás culpas. E que não livrava deita

nante. E hiào moftrando, como entre os nota o Pregador, que havendo de repre i

defenganos communs dos coftumes te henderosvicios,comofeparadqsdoiu. •

achavão mifturados alguns pontos , que geyto ; parece que mais vay aapipito a

eráo contra a authoridade do Summo afrontar o peccador^do que abominar o

pontificc, o valor das Indulgências , a peccado. Mas que feguroelle de que nã)

louvada vida doCelibato,& a neceffida* incorria no mefmo que notava ,
fallan.

de das boas obras juntas com a Fé para a docomo modeftoReligioío , Pregador

mitificação ;
porque todos eíies artigos verdadeyro, & fiel Çatholico , por nao

irão Lutheranos. dar conta a Deos de. haver callado o] que

poderia inficionar a toda Roma ,& ain»

$. Hl, „ da ao mundo todo; rompia o filencio,

condenando aos que podendo j
atalhar o

i. TT\ Efmcdido foy o fentimento fogo, deyxaõ arder Troya,& a quemrc

JLÍ deíle Herege, por ver defeu- conhecido o veneno, abre as portas ao

berta a fua perfídia pelos companhcyros contagio. E tomando entre détes a lgna-

de Santo Ignacio ; & devendo elle dif- cio, ainda que pnmeyro fe fingia duvi-

putar com os Padres os pontos de que o dofo do feu nome, o dcfcrcvco Lobo co

arcruhião , para fatisfação do feu defpi. pcUc de Ovelha, que junto com outros

que , não fe atreveo a fiar de argumentos Lobos diífimulados como elle ,
reparti-

da razão a fua doutrina,& tomou os das dos todos pelo mundo Cnnítao ,
anda-

palavras afrontofas , provando fó com vaõ perfeguindoo rebanho de Chnito.

cilas a fua vingança. Qmfultoo cfta com E por iffo, que ninguém fefiaffe das faas

três amigos feus Heípanhoes , que tara- apparencias de virtude , & Cnnltanda-.

fom eráo do feumefmo humor conta- de,noveítidopobre, no je]um,na aulte-

sioío,& fe chamavão Pedro de CaftiUw, ridade , na penitencia , & modeitas pala-

Francifco Mudarra,& hum Fulano Bar. vras ;
porque todas eftas demonítraçoes

reta. E todos concordarão em pòr a eraõ apparatos de lantidade luppoita,

Ignacio ,& aos feus companhcyros em que ló enganaó aos olhos dos que nao

livramentode fufpcytofos contraa Fé; tem entendimento para examinarem as

porque conhecida àflim a mefma infideli- fuás viílas.Que naõ eftivefle Koma tao

dade, que eiles impunhão nos outros j cega, como haviaô eftado Alcala, Panz,
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& Veneza, donde havia fugido Ignacio, familiar , que elle tomou com o Santo
&da fogueyra merecida pelos erros,que foy a efpantoía voz,que lhe fez fufperi'
praticava, & por hum livro por ellecô- dera efpada, com que atraiçoado lhe h ia'
poílo de liçaô taó perfida,como feu Au- a tirar a vida, dando-fe por convencido
ihor. Porque continha vanosdocumé- de r»o horrendo intento , & pedindo a
tos, que elle chamava Exercícios Efpi- Ignacio, que o rccolheffc como feu dif-
ntuaes,& era hum compendio de em- cipulo. E ou foífe porque efte arrepen-
buftes, com os quaes excitava os co- dimentoera fingido , ou porque depois
rações ao que elie queria , inquietando fe arrependeo deita fua converfaó -não
aos homens com fuperftiçces. Contava pçrfeverou na companhia de Ignacio &
de Ignacio muytos delitos particulares, o deíamparou. E como intentaíTe fegun-
aos quaes , fenaó quizeffem crer , nem a da vez em Veneza fer feu dilcipulo &
elle, que os referia , defíem inteyro cre . elle o não admittio

j
picado com efla re-

dito à verdade de certos Hefpanhoes pulfa, & comprado pelo feu interefle
Catholicos, que ainda fendo da fua mef- não foy neceíTario , que os Hefpanhoes
reanaçaõ ,naõ encobrem os feus mani- feus compradores o trouxeíTem violen-
feítos enganos

: & com mais evidencia tado a delatar a Ignacio dos de!iclos,que
contra elleeftavaójà divulgados por to-

os publicava, & confirmava como teíie

munha de vifta , quem pelos abonar fe

havia retirado da fua companhia,& ácy »

xado de fer feu díícipulo.

porque elle o fez com
Òc defabafada Iiberda»

§- IV.

34* OS Hefpanhoes, que allegava o
vingativo Pregador , para au.

da a Cidade
lingua folta

de.

3f Deita maquinada tragedia taó
tecida com íabuioíos enredos, fahio tão
abatida,& defprezada a opinião de Igna-
cio, Srfeus companheyros , que mais fa-

cilhetomarlhe a medida o entendimen-
thorizar o que dizia contra Ignacio, to,doquereferiIlacom a pena. Porque,
eraõ os feus três companheyros Cafti. ou grandes, ou pequenos, olhavaó jà pa.
Iha,Mudarra, & Barreta

; os quaes dan» ra hypocritas, quando vião os mefmos
do. fe por taó injuriados como o Frade, Varões, cuja fantidade pouco antes le.
naõ perdiaó occafiaõ , em que pudeííem vava os olhos de todos

: no conceyto cõ.
fer ouvidos, principalmente dos de me» mum eraó Hereges os que no mefmo
lhor qualidade, por fe prezarem elles da cònceyto havia© fido Apoíiolos : huns
que tinhaõ, para dizer ,& perfuadir os defprezados ignorantes , aquelles Meí-
meimos aífumptos do quey xofo Luthe - três tão famigerados ; & finalmente ma-
rano. Aquelle também citado paraacó- culados com delidos os cultivadores
firmaçaõ dos crimes de Ignacio

, era hú dos bons coítumes. Os devotos , que
certo Miguel Navarro , taó femelhante antes os feguião , jà fugiaõ da fua com-
ao traidor Judas , como jà outra vez o municaçaõ : ou porque creííem o que
havia fido

;
quando em vingança de Igna- deíles fe* dizia , ou porque os não notaf-

cio, por haver convertido a Xavier , o fem de fufpeytofos , porque ainda os tra.
intentou matar cm Pariz, & o naõ fez taváo, depois de tão mal opinados. Dous
impedido,& mtimidado por nua voz do Sacerdotes,que com licença do Cardeal

Carrafa, Vigário do Pontífice os ajuda-

vaõ na afliírencia , & trabalho do Con-
felílonario , defapparecèráo efeondidos,

& medrofos,para os náo afogarem as
ondas de taò furioía tormenta, Os au-

thores deftas chimeras, & inimigos de
h Ignacio,

Ceo. Deite fe valèraô os três Hefpa
nhoes,comprandolhe com dinheyro as
culpas,que amontoavaó contra Ignacio;
porque como feu dilcipulo domeftico ,

diziaõclles, lhe fabia melhor a fua mà
vida. E 9 motivo que houve para o trato
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-i-ii ^ií/4 ío Tatriarchu Santo Ignàcio de Lqyola,

Ignacio, fcfeus companheyros , preza» nhectdas virtudes * & exemplar vida*

'yaõ-fe de haverem triunfado de huns 37 Não cria iíio o Cardeal Decano?

-novos HeregesA deferem jà conheci- mas antes cftranhando o trato familiar

çdos } &. deícubertos em Roma : voavaõ de Garícnio com Ignacio , lhe cenfurou

;as cartas, que affim os crédulos , como muyto a fua ccmmunicaçáocom elle, &
.malictoíos mandavaõ pelas outras Ci» os feus ccmpanheyros , eíiando todos

4ades , contando enormes delidos dos reconhecidos por homens de tão abomi-

comprehendidos nas fuás herefias,3ffir« navel fama. E porque Garíonio lhe ref-

inando hjjns , que eitavaó condenados pondco , que nunca vira , nem ouvira

ao fogo,, & outros, quejà eftavãoquey- couía algúa , que pudeífe desluftrar a

fanta vida de tão exemplares Varões

por todo o tempo da fua devota familia-

ridade , & communicação de amigos ; o
Cardeal fe rio deite elogio ,*& não me-

nos de quem o fez, como de hum dos en-

madoi

CAPITULO V.

perfeguiçao.

§. I.

Continuã.je a mefma matéria de/la fatal ganados com aqucllas apparencias de

lantidade, acrefcentando , que lhe def»

culpava a fua cegueyra, pois não era fá-

cil conhecer aos Lobos,quando ferevef.

tem com a.pcllc de Ovelhas * & que fou-

befíe, que a mayor maldade he a daquel-

lesí, que fendo mãos , querem parecer
36 O O' Ignacio , ainda 'vendo tão

1 1!| bravas,"& levantadas eiras on-

das/confiado no Senhor, que amanfa os bons. Parece-me, diiTe a Quirino , como

mares, &refrea os ventos,quando chega «juem oaconfelhava,que eitais eníeyti-

o tempo de elle acordar do que anòsnos Çado por èites homens, affim como o el-

parece fomno ; eíperava o íeu favor , co- tão todos os quecom elLes tratao : dey -

jBoexperimentadoemfempreohaverti- xay vos de os communicar , fe he que

do nas horas de femelhantes apertos. C5 não quereis efcurecer o luítre da volia

lagrimas,&preccs,aflim elle ; como os opinião; porque vos affirmo, que vos

coír,panheyros,Ihepediãoas forças para ™o fabeis. o muytoque eu íey deites

os remos danaveta da fua Companhia voObs amigos, & os faz muyto diverfos

naquelle tempo quafí çoçobrada,& o foc-

corro da defejada anchora, para com elía

fe firmarem em foíTegado porto. E pofto

que lhes não pareceíTe poffivel a promp-

tidáo deite remédio por induriria deho-

mens, pois íe vião defamparados de to-

do que clies vos parecem

$. II.

38 Erturbado Quirino com as ra«

zoes do Cardeal, & como fui-

dos ; a mão de hum>que Deos tomou por peníb com o my fterioíò das fuás pala

inftrumento , os falvou do naufrágio, vras, communícou a Ignacio o que ou.

Efte foy Quirino Garfonio , que havia vira, &oque imaginava .-porém elle re-

recebido a Ignacio em fua cafa, quando correndo à fua confiança, animando a de

chegou a Roma , & era parente de joaõ Quirino, lhe diíle : Nao vos defconfokis,

de Cupis Cardeal Decano do facro Pa- nem aflijais : o Cardeal falia como ama>z>

lacio. E efteve tão firme na grande opi- te da Fe) & zelofò da vojfa honra. Como

nião ,que tinha da fantidade do períc ejil enganado comias falfas informações

guido Ignacio, que nada do que contra dos que nos infamao,difcorre contra nos
,

elía fe divulgava, o fazia mudar do feu affim como vos o ouvifies. Efpero em Deos,

primeyroconceyto, tendo aos feus olhos & effieray vos também, qne o Cardeal ain-

porteítemunhas de vifta das fuás- co- dahadeveraverdade,qui cutros muytos.

tem



Livro Terceyrò; . tl *

umviptoàas nsvtzjs
, qm fe armarão 39 Contou Quirinoa íçnaciotoda

tmtra cila , perfegmndomê a mim : em faU a conferencia, que havia tidocõm o Car
Uúiâo Deos por mmjogo vereis callar aos deat, & batendoelle às portas da Divi'
noífos inimigos. £ porque Garfonio naõ na clemência , psdio a Díos o coíluma .

ccyxavadecommunicaralgnacio,õtvia do favor da fuamaõ, confiado de o acha?
o Cardeal a continuação deíla fua fami. por meyo da maõ dos homens , & ainda
liandade

, também naõ deíiftia dos feus daquelles de quem menos fepodiaefpe^
conicihos, importunando íempre ao pa- rar. Foy Ignaeio a fallar aoCardea» &
rente, paraquefedeíembaraçaíTedoíeu eileve com dlc duas horas, fem os ouvir'

;2enda!heem hua deitas admo. peffoa algua de dentro, nem fedar entra
dlaçces : Queviíio o pouco caio, que
elle fazia do lufire da íua fama, pois a
trazia taõ eclipfada com as nódoas da.
quella abatida correípondeneia , ao me-
nos attendeííe à obrigação dos cuyda*

da a muy tas, que eftavaõ eíperande fo-
ra, & entre elias o meímoQuirino. O
que IgnaciO dhTe ao Cardeal,naõ fefabe;
mas bem fe poderá entender do que o
Cardeal lhe fez, &coníi;ou por revela.

dos
, que devta ter da fuaconíciencia, çaõdeíkíegredo, referido pelo mefmõ

mais importantes que os refpeytos da Cardeal a Qmrino. Depois de ouvido
preju dicial amizade de Ignaeio: porque Ignaeio, & admirado o Cardeal do queo makontsgioíodasherefias era mais fa- lheouvira, fem reparar no feu refpeyto
cil de pegaríe aos que vivem neíte nfco, tanto por annos , como por Dignidade'
doque^ apagarfe depois de ateado nos fe lançou afeus pés, pedindolhe perdaõque nao ie coníideraó andar )unro com do que havia crido, & dito contra dlc E
cllcs. E eraó taõ repetidas eíías exhor- a toda eíta reverente demonftraçaõ do
taçoesdoCardeal,queGaríoniofentin" tratamento íecreto, correípondeo de-
oo-íeja muy to apertado da fua multidão pois o publico na defpedida 3

, acompa.
diííe ao Cardeal, que por algum breve nhando o Cardeal ao Santo comhonori»tempo de converíaçaõ com Ignacio,vi(Te ficos termos , promettendolhe todo ocomo cm experiência de paííagem , íe fcu faVOr, para tudo o que delíe pudeílb
cidcobria os indícios do feu veneno

, ou depender. E bem fe viraõ fempre conti-agum pequeno fumo , que foíTe final de miados os eífeytos defta promeífa
; por.tanto togo. Boa cfta effa voífa conflan. que ficou o Cardeal taõ rendido à virtu.

ça, reipondeo o Cardeal , baftantemente de,& fantidade de Ignaeio , que naõ fó
íçntidocomaprppofta de tal eonfeiho. foyofeuProtedor nWuacàufa, mas
1 orem como mtereffava livrar ao paren. também em todas as da Companhia,
te do perigo em que o via , quando naó 40 Alentado Ignaeio com dia luzlo e ma,s,que o da perda do feu credito, do primeyro, & alegre dia, que efperavaconíentio na vinda.de Ignaeio muy to lhe amanheceíTe , depois de lhe teremcontra lua vontade , já depois de cenfu- anoytecido muytos do triíle , & tenerar a de Qmrmo, por querer que também brofo tempo da tormenta,em quc lidava'em koma fe murmuraífe delle , vendou bufeou ao Governador de Roma B^
praticar com hum homem , de quem to. dicío Converfino , requerendolhe , quedos rugiao. Mas venha, C rematou a li- com toda a exacçaõ de hum ri^orofocença de vir elle à fua prefença ) viíio exame, ponderaííe a delação , que font avos entenderes^ue elle naôhe hum en. elle havia feyto no faMSSte
ganadorpubhco deftes tempos

; & vos Miguel Navarro, deque jà fizemo "m !
advirto, que eu otratarey de tal forte,
(pois vòs affim o quereis)que naó fahirà
de minha cafa, fem levar o que tem me-
recido.

mona
j
porque tinha que dizer contra

elle em termos judiciaes. E foyofuccef-
fo deíle requerimento de Ignaeio taõ
maravilhofo, como havia fido o da con-

L ij feresicia
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ti4 fida do Tatridrch Santo Ignacio de Layok

fereociâ com ò Cardeal Decano. Porque
__

cm hum dia de audiência publica , aonde

apparecèraõ ignacio ,& mais oíeuaccu-

fador Miguel , depois de ter efte arre-

zoâdo contra elle,na prefença taõ refo*

luto, & fem pejo, comoo tinha feytona

auferida } quando por parecer teílemu-

nhadeviftaforaeleyto por feus accuía-

dores j tirou Ignacio do feyo hua carta

do mefmo Miguel eícrita em outro tem-

po a hum feu amigo, & por elia começou

CAPITULO VI.

Sentença por Santo Ignacio ., éffius

ccmpan.heyr.os.

§. I.

4-1 F pois da felicidade defleíuc-

ceíTo, foraõ logo concorrendo

a defcarregaríe das impofturas da fua outros, que a confirmarão , & todos dt-

delâçaõ. E fallando com o accuíador Mi- rígidos pela Providencia \
de que Igna-

guel j lhe perguntou fcm perturbação, cio íe fiava íempre: porque para o mel-

nem defaffoíTego no animo , fe conhecia mo tempo difpoz Deos, que fe achaílem

aquelSa carta como fua , & por cHc fir* em Roma, levados por léus fins particu-

mada. Erefpondendo Miguel,que aííim lares, os tres juizes, que em A.cala, i a-

por letra, como por firma, aqueila carta riz, & Veneza, íentenciàraó as aceufa.

•era fua \ repoz Ignacio : Pois fe he tuai ções de ignacio jà referidas. De Helpa-

convèm que agora ouças o que entaõ eí- nha havia entaó vindo Dom JoaçWiw
ereveftes : & lendo-fe logo alii eíla car. gueyroa, que o fez prender em Alcala,ôc

ta , dizia nella Miguel eferevendo aofeu o deu livre de todas as culpas, que
:
lhe

amigo tantos- louvores "de Ignacio, & punhaõ: de França o Inquilídor * rey

feus companheyros , cómoteftemunha MauheosOrí,queo íentenciou emla-

de vifta que íe Ignacio a dictàra , naõ riz innocentiílimonas calumnias que lhe

poderia dizer mais em feu abono. De- acumulavaõ : & de Veneza o Doutor

pois de lida, vokando-fe para o feu au- Gafpar de Dotis , que mais o declarou

thor,lhediffe ignacio : Se naquelle tem* Santo, que criminoío, como feus mimi-

poJendotttteftemunha devi(ta,nbséra* gos queria©, E porto quebaftavao chás

mos Ho bons-, como dizias nefia carta, co- três íentenças lembradas em Roma %qua-

rm agora fendo tu a mefoia teftemunha, dU do fe deu a quarta nefta caufa, de q ago •

zes comjuramento, que fomos tao mãos, co- ra falíamos , & era de mayor vulto ,
que

monos defcwves neífe Tribunal* A efte as outras ;
para que por todas ficaílcm

artigo naõ teve Miguel que refponder; igualmente bem reputados os^compa-

& no turbadodorofto, mudança deco. nheyros de Santo Ignacio, imitadores

res,& trémulo de alguas palavras , que da fua vida, & exemplares da mefma ían-

diííe meyo comidas, ellè mefmo fecon- tidade;permituoDeos , que dasCida-

denava aíi, & livrava a Ignacio.E conhe- des onde eíles haviaõ pregado , labendo*

tida a fua fàtfidade ,& ainda depois de fe alli das delações forjadas em Roma ,

confirmada com as reportas,-que deu ao vieraô cartas a favor da mnocencia de

que lhe perguntou quem ô havia de juU todos ,com elogios íemelhantes aôs de

gar , todas ináicantes da fua tramoya ] Ignacio. Porque de Sena efereveo o Vj-«

na fentença, em que clle o condenou, naõ gario !géral Francifco Cofcio por bal-

Ihe impoz toda a pena merecida, por in* meyraÕ,&Pafchaíto: de Bolonha Agoí-

terceder por clle a charidade de Ignacio; tinho Zenero Bifpo de Sebafte por Xa-

mas foy femenciado com defterro da vier, & Bohadilha ; por Bobadilha tam-

CidsdedeRoma. bem, & Cláudio Jayo,Odaviano de Caí-

telloBifpodeS.Leaõíde Pádua por Si-,

maõ Rodriguez ,& Coduri , o Vigário

;
geral:
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geral : & de Ferrara efereveo o Duque
Hercules aoícu tmbayxador, m?ndan-
do, que em leu nome ínterpuzeíTc o teí-

temunho competente à vida, &íanrida«

de dos mefmos innocenres, que fe dizia

eraõaccufados em Roma. Coroou final-

mente toda efta verdade aconfiíTaô pu«

blica , que fizeraõ diante do Vigário do
Papa, & Governador de Roma ,das Tuas

impofturas os calumniadores de Igna-

cio, & feus companheyros , afirmando
fer a vida, & doutrina de todos fanta,&
inculpável :.& que elles com enganos , &
torcidas informações haviaó delinqui-

doemeonfentirna intenção fomentado-
ra de tantos,& taõ malévolos acculado*

res.

42 Porém, porque com ifto enten-
deo Santo Ignacio, quefe intentava por
hum perpetuo filencio nefta caufa , íem
que nella houveíle mais fentença, que ef*

ta voz publica de taõ illuftre abono para
íatisfaçaôda culpa dos falfarios , & do
efcandalo até alli abominado em Roma ;

naô efteve Ignacio por elia canonização
do povo.dizendo , que ifto era efeonder
a brazadebayxodacinza,para em outro
tempo reíuícitar delia outro novo incen»
dio contra a Companhia. E affim con«
ftanteneftefeujuizo,requereocom ze*
Io, por todas as razões juftiflcado , que
no mefmo Tribunal, aonde tinha appa-
recido a delação das fuás culpas , fe déíTe

judicial fentença da fua innocencia. Por-
que confiando em autos públicos da ac*
eufaçaõ com que a queria õ efeurecer
feus inimigos ,& naó da abfolviçaõ def-
tas falfidades fiada fó das vozes , que fe

ouviaõ em Roma, & naô ferem ouvidas,
nem lembradas para os tempos futuros

j

feria dar a cntender,que por elle, & feus
companheyros fugirem ao rigor da fen«

tença, que previaõ declarada contra el-

les,chegàraó a comprar por negociações
induftriofas o favor defte íil encio.

4 $ Muytas peíToas,& de muyta au-
thondade quizeraõ perfuadir a Santo
Ignacio a conveniência de íe evitar a

grande murmuração , que eícandahzaiia

1 erceyro. n .

a Roma,& ainda a todas as mais Cida-
des, onde eHa poderia chegar

;
por fe ver

a forte inftaucia,com que elles , & íeus
companheyros requenaõ a fentença pu-
blica da tua innocencia. Porque

fà. eíta
era reconhecida per todos, como tam.
bem a maldade dos que atntentavaõ ar-
guir : & pertender vitoria dos inimigos
aindu mais gloriofa , que eiia taô appíau-
dida em toda Roma , poderia parecer,
vingança , ou ao menos rcyma com no-
tas de imprudência. Mas Ignacio , que
para fofrer as afrontas,& calumnias da
fua peíToa, naô necetTkava deíies confe-
lhos, pois a fua humildade o fazia viver
de femelhantes mortificações , fem que
elle as abraçaífe violentado; para con-
fentir nas que eraô contra a honra de
Deos , naó lhe foíTegava o animo, nem
defcahiaanrmeza. £ bem fe explicou el-
le nefta occaíiaõ , eferevendo a Veneza
fobreamefma matéria, o que lemos na
fua carta, fallando nella com o íeu gran-
de amigo Pedro Cantarini. Sey muyto.
bem, que comiHo nao havemos de cerrar as
bocas aos maldizentes ; nemfou tao nejcio,

que prefumâ hey de viver livre de mnrma .

rações ; porem nao devo, nem pojfopermit'
tirt que fe ponha mancha na doutrinafá,&
Catholica, nem qm a vida tnnocente fe te»

nhapor mlté- faánorofa.Chainem-nos em»
bora rufiicos, ignorantes, rudes

, & digao,
que na'o [abemosfaliar , que diffo nao cuy-
daremos : tao pouco naofentiremos pelo que
nos toca, que digao fomos enganadores , vai
gamundos

s& perverfos: dizerfe porem,
que a doutrina, que enfinamos,hejalfa, &
que o modo de vida, que hemos tomad§,be
mao iifto nao fofreremos, porque nao nos
toca a nòs-outros, fenao a ChriHo,& àftta
Igreja.

§• II.

44 T^^c modo multiplicva San«í

JL^ to Ignacio as fuás inftancias,

para haver a fentença,que pertendia neí-

ta fua caufa, mas fem vero crTeytodefe-

jadoj porque o Governador de Roma,
Liij asten*
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1 1^ ^i^ í/o TâtrUrcha Santo Ignacio àe Loyola,

attcridcndo aos reípeytos de muytos'. colheria o feufruto, ainda queelles, &
empenhados, quequenaõ fe dèffe por íeus companheyros o quizeffem culti*

acabada c fta cóntipoveríia com o filencio- var, íicando os íeus calumniadores com

Impofto a mbas-as partes; naô íe expe- raízes ainda prezas na fuamà terra, para

dianostenuos com que devia deferir ao brotarem o futuro veneno, pofto que

Sa*isa> detendoòém da cama , por naô por agora fkaffe diffimuíado o preíente.

checar a proffanciar. nclla afua fentença. 46 Pareeeo ao Pontífice muyto juf.

Na&íc efcondiaô a Santo Igracio os pre- ta a íupplica de Ignacio, & mandando ao

t-extQsoccukos deffos demQrasydisfar. Governador , que lhe fenttnciaíTe era

çadaSí com as boas palavras ido Gover* publica forma a tua caufa , conforme os

Radar :'•& porque via ir pàííaiído o tem* íeus merecimentos ,naõ pode o Governa-

pOj&xkmoranda.fc a concluía© do pley-< dor fazer outra couía. Tratou logo de
*

. .. cl ' \.L^i-.,« I.H.. •.« ^.r»»rt^. ^»A pviminarn livro dn« Fvptviriosdn San»
lú na formaVem que elle a queria -

f naô

ceifava das fuás diligencias, que por cõ-

tinua"das obrigarão ao mbfmo Governa-

dor a:dizef lhe'; em húaoccgfaaê , que era

voo tade do Cardeal V igario , naó fe fal>

lafte mais neíla matéria". -

examinar o livro dos Exercícios do San»

to :& fendo louvado , & approvado por

redoscen fores , fez vir a juízo as muy-

tas teftemunhas, que poderiaõ depor, &
provaros feus ditos j& catre ellas vie*

raõ cambem ostres Juizes., que em~ Al-

E ainda que- por entaõ fe callou caia, Pariz, & Veneza tinhaõ fentencia-

oíSanto vendo taò refoluto ao Governa- do a Santo-ignacio* E porque dertó tá-

dor> naô íeécu por defobrígado do feu bem muy to pezo aos folidos fundamen-

confiante zefpfo qualihe fazia crer,que tos, donde fe havia deduzir a fentença

a fua. taõ/ jufta caufá mó efíàVa defefpc- deíla caufa, as cartas eferitas nas Cidai

rada de remédio , airida parecendo irai- des deciamadoras da vida , & fantidade

poffivel aos que naô tinhâô a confiança de Ignacio,& feus companheyros ,& a

em Deos, que elle fempre experimenta- do Duque de Ferrara, por ítr o feu elo*

ra*fcu favor.E affim., que quando pode gío húa Angular authondade dos ou-

fer ouvido do Papa ,òbuieou em tempo tros, que foraõ àquelle Juizo 5
teve to-

opponunoindoaFrafcati,ònde etle.en. do o devido valor a fentença taódeman

taõ ejlava 5& íallandolheem Latim, ex-

poz em hum largo razoado as muytas"

vezes, que havia padecido prizôes , de»

pois de íer irijuftamevje aceufado , fem

mais* outra cauía. , que a obrigação de

zelar eíte a hqnM,& ferviçade Deos. E

fazendo exemplo novo para prova def.

ta verdade das afrontas, queeíle,& feus

companheyrosti-nhaõ padecido por def-

aggravarem a Religião Catholica
5
pe-

dia a Sua Santidade, que fofle proferida

em fentença publica,^ forma de Direy-

to a innocencia de todos elíes , & a falíi-

dade dos íeus aceufadores ,
naõ permir-

tindo,quehua,& outra coufa fjcaííè fó

na memoria dos homens,& fep.ultada no

fcu íilerrcio a importância da juíHça da

preíente caufa» 'Porque fem ella fe .mani-

feílar por fentença judicial , perigaria a

dada pelo zelo de Santo Ignacio, & he

afeguinte.

CAPITULO VIL

Dafentença de Santo Ignacio^ &feus
companheiros em Roma.

I.

Beneâicfo Converpno eleyto Bifpo Brito*

\verienfe, Vicecamerario dâ Cidade de

Romat& Governadorgeral dojeu

dejtrtto»

47 jk Todos,& a cada hum dos que

J^% eílasnoífas letras virem íau-

de em o Senhor. Como ieja de muy ta

doutrina de JESUS Chriílo, & naó fe importância para a Republica Chriítã,

Ih

—
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ijucíejaõ conhecidos os quecomexem* mayor approvaçaõ, & reftemunno da fua
pio de vida , & fã doutnna,trabalhando boa vida, & fã doutrina. Vendo como
na vinha do Senhor, aproveyta© a muy. temos viíto, ferem vás, & de toda a ver'
tos, ôcediticaõ:& também Os que pelo dadealheas ascoufas, que íeus contra*
contrai lo rem por officio íemear ziza, rios lhes impunhaó f & ao contrario,Cma.Ecomoíetenhaoefpalhado alguns rem homens de muyta virtude , ôt muv
rumores, & fcyto algúas denunciaçóes bons , os que por eiles teítificàraô. £ oorda doutrina , & vida , & hnaladamente iffo hemos querido dar noífa fentenca*
dos Exercidos eípintuaes, que tem da > pata que feja publico teíiemunho contrado a outros os veneráveis fenhores Igna> os adverfarios da verdade , & para fere*
cio de Loyda & feus Companheyros, naros ânimos de todos aqueiles,qué porque fao Pedro Fabro,Giaudio Jayo, Psf* fua caufa deites aceufadorés , & deS
chaíio Broet, Diogo Laynes , Francifco &ores, tem concebido dclles algua íinifi
Xavier, Aiíonfo Salmey raõ , Simaõ Ro- tra opinião, ou fufpeyca i pedindo & eh l

driguez, Joaõ TCodon, & Nicoiao de carregando a todos os Fieis em' o Se-
Bobadilha, Mefíres por Pariz, & P£tí. nhor, que aos ditos veneráveis fenhores
byteros fecularesdas Diecefes de Pam; Ignacio,& feus companheyros , os Pli
plona, de Genova,de Siguença, de Toie- nhaõ J & efHmem jpoí taes , ôuaes nôÍJ
do,dc Viieu.de Ebrodum , & de Pafen* outros oshavemos achado j & provado
cia. Os quaes Exercícios, & doutrina ai* &porCatholicos ,fem nenhum género
gunsdiziaófererroneos,& iupcrfticioi de fufpeyta, em quanto perfeverarem nò
tos, & apartados da doutrina Catholica. mefmo teorde vida,& doutrina, como
fcos-outros , pelo que ao noíío officio com ajuda de Deos cfperamos , que per.
devemos, & pelo que Sua Santidade nos íeveraráõ.Dada em Roma em noffa cafa
ha mandado;vendo ifto com diligencia, aos dezoyto dias de Novembro de milnzemos informação, para plenarjamente quinhentos trinta & oyto annos*
conhecer eíta caufa,& ver fe por ventu
ra era afiim o que delles fe dizia.Pelo que
examinados primeyro alguns ,que con-
tra elSes murmuravaó : & víftos pela ou-
tra parte os públicos inftrumentos , &
fentenças de Hefpanha,de Pariz, de Ve-
neza, de Vincencia,de Bolonia > de Fer

§> II.

48 Izeraõ-fe muytos traslados au-
tênticos deíia íçntença > & fe

mandarão por rodas aquellas partes en*
ganofamente informadas pelos inimigos

rara,&deSena,que em favor dos ditos de Santo Ignacio; ao qual, & afeuscSm.
veneráveis Senhores Ignacio , & feus panheyros em todas ellas

, princiòalmê.'companheyros, contra feus aceufado. te em tioma, illuftrou afama em dobro
res rorao moítrados

: 5c demais difto a opinião quetinhaõde Varões Santos ,examinados em Juizaalguns depoimen- & Apoftolicos, & merecedores da elo*
tos em vida,doumna,& dignidade omni ria de fideljffimos filhos da igreja Ca.
ex parte maiores. Finalmente toda a mur- tholica, por padecerem em fua defenfa
muraçao, aceufações,* rumores eonrra as afrontas ,& injurias, cOm que eraó
enes divulgados, achamos fer falfos-Pe* tãoperíeguidos.Eosque por medo ou
Io que julgamos fer próprio do noíío of- credibilidade apreíTada , dando ouvidos
ncio, pronunciar,& declarar

, como pro* aos enganos dos falfos aceufadorés , fenunciamos, & declaramos o dito Igna- haviaõ apartado da fua communicaçaõ .cio, & feus companheyros
, pelas ditas depois os bufeavaõ , & louvavaõ com

accuíaçoes,& rumores ,naôfó naõ ha- todasasdemonftraçõesdefatisfaçaõ^ou
ver incorrido em infâmia algua de Oh arrependimento do fcuretiro.S6os con-
reyto> ou fa&o

, mas haver difto tirado trarios cubertos da fua coníuíaõ fe cal*

lavaõ*

\
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«*g Vida doTMrhrchiSúr,
Uvaõ>-& entriíteciaó,temendo naõ vief>

fc íobre elles ;
ãlgúa carregada v ingançá

jdgjuftiça* que elles ames nãotemiaõ. E
com razão os atemorizavam Cuaperver-

faconfeiencia ;
porque brevemente fo«

raõ prezos,& condenados pelos mefmos

crimes, que impunbaõ a Ignacio , & á

feus companheyros. O Frade, primeyro

motor de todos eftes enredos , & falfida.

des,fugic de Roma , & mais da foguey-

ra, que o ameaçava : & havendo confer-

yado o habito Religiofo por algúas par«

tps por ondeJua, íem o conhecerem>con»

tinuava com as lições diflimuladas da

fua perfídia; até que em Génova íem ha*

buo, nem mafeara ,fe defcobrio profi-

tente Lutherano. E corre por author de

hum compendio herético com o titulo

de SummadaEfcritura,,que he contra a

Ií»reja,&os feus Santos. E finalmente

veyoa morrer queymado , que era ò ter-

mo aonde olevavaó os erros que pro«

fe liava. 0*à* i

, 49 Osfeusouvintes , i& amadores

das fuás doutrinas.,tiveráo diveríosfins;

porque Barreta , pouco depois da fen*

tença gioriofa de Ignacio , & feus com-

panheyros, cahio gravemente enfermo;

& reftituwdo primeyro a fama , que lhe

havia tirado, confeííou a fua culpa, &
delia lhe pedio perdão, & acabou a fua

vida. Caftilhq. foy condenado a cárcere

perpetuo por Herege: & depois deeítar

muyto tempo pertinaz , fe/reconaliou,

&viveo chorando os feus peccados, re«

conhecendo a verdade da Fé, & merreo

em Roma, affiftido naqueiía hora por hú

Sacerdote da Companhia. Mudarra fen-

do prezo por efcandslofo na fua vida, Sc

doutrina, fugio da pnzão, & também do

fogo, onde foy queymada a fua eftatua

em Roma.

§. III.

A 5 foy fócfta a perfeguição

de Ignacio na mefma Cida*

de, & Corte Romana; porque andando

os tempos, quando jà a Companhia ti-

m Ignacio de Loyola,

nhalubfdoaocftado,paraoquai Deos a

havia eícolhido, & o feu Fundador de-

iqadojasmaFavilhoiascbras do leu in«

canfavclzelona íalvaçaô das almas, lhe

motivarão mais duas, que pofto naõ fo>

raõ de tanto pezo,como a referida -,- naõ

deyxàraô de fer de importante cuydado.

Por confelho, & incuftriofa charidade

de Santo Ignacio , que naõ defeançava

em ganhar almas para Deos , levantarão

cm Roma hum Recolhimento de mulhe-

res arrependidas os zelofosí, que elle

perfuadio a fazerem efta obra de tanto

ferviço de Deos, como medraremos em
outro lugar. E porque hum 'dos perdi-

dos por eftas perdidas, fentido de felhe

aufentar para efte Recolhiméto húa mu-

lher cafada ,
que elle havia tirado a feu

marido s deítituindo-fe de juizo por vio-

lência da fua payxaó , fezhumdefatino,

& depois defte primeyro, outros mais:

& todos elles por lhe haver fugido de ca-

ía aadultera induzida , como lhe diíTe.

raõ, pelo zelo de Ignacio.A primeyra in-

veftida que fez,foy apedrejar as paredes

do Recolhimento,aonde cila fe havia re-

colhido , fazendo o mefmo outros taõ

doudos como elle , & por femelhantes

motivos : pois também fe virão fem as

fuás confortes iílicitas , que as exhorta-

ções do Santo fizeraõ retirar para a mef-

ma caía das arrependidas.E durando efta

barbara vingança das pedradas contra as

janel!as,& portas daquelle edifício pelas

íucceílivas noytes de quatro mezes , di-

zendo- fe no meímo tempo mil abomina-

ções , & blasfémias , taó multiplicadas

como as pedras; todo efte jogo de inju-

rias , & afrontas fe voltou contra San-

to Ignacio,& a Companhia , em fabendo

o feu principal author,que elle fora o có-

felheyro da lua arrependida amiga. Na5
feria taõ carregada efta perfeguiçaõ , fe

todo ochuveyro dasafquerofas,& hedi-

ondas vozes, com que efte blasfemo fe

deípicava, foíTem fó ouvidas na aufencia

de Santo Ignacio , & de feus filhes : po.

rèm a elles meímos, quando os encontra-

va, as repetia , & dobrava fem freyo na

boca,
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boca, nem termo na fúria, com tão gran»

deeícandalo dos que as ouviaõ, como
Cadencia dos que aseíhmavãoi Paliou

também a fazer divulgados libellos in«

fames, cheyos de maldades , & facrile-

gos opprobrios contra a Companhia ,&
leu Fundador^tão abomináveis , que os

Keligiofos feus filhos não oufavão íahir

fora de cafa. Porque todos os crédulos

dasfalíidades,quenelles fe lião, & jun-

tamente com elles os ignorantes da pie»

be,&efcravosdo peccado,em os en-

contrando pelas ruas os atroavao , &
amaldiçoavão, como a homens , que ha-

vião entrado em Roma para íuadeíirui-

çao.

fl Sofreo ígnacio, &calIou por ai-

gum tempo, dando dias à paciência re-

ligiofa,parafe colher o feu fruro; mas
cm vendo, que os feus calumniadores fe

fazião cada vez mais infolentcs , & atre.

vidos,ccm grande embaraço do ferviço

de Deos
;
porque ainda os que não crião

nas infâmias divulgadas por aquelles

inimigos da Companhia , fe retiravão
de nòs, perturbados com o que ouviáo

;

defatando o feufilencio , fallou a Paulo
III. que era então o Pontífice Romano,
&Ihepedio,quefizeíTe julgar eftacaufa

por termos judiciaes, efcolhendo para
iífo rcclifiimos Juizes , que cxaminaíTem
os delidos impoílos a elíe , & aos feus

fubditos , para que aclarada a verdade,
fecvitaífem asoífenfas de Deos, & não
padeceííem os que eítavâo innocentes ,

nem fe efcandalizaíTem os que o não pa*

recião. Tudo fefez, não por fe duvidar
dafanta vida de ígnacio > & de feus fi-

lhos
; mas por fe condeícender com a fua

fupptica : commettendo-fe a caufa ao
Governador Francifco Micheli , & ao
feu Vigário geral Filippe Archinto. E
depois de feyta por elles a inquirição

neccífaria, & conveniente à fua matéria,

achàraõ taó uniformes os ditos , & de-

poimentos de todas as teítenvunhas em
louvor das virtudes> & fantos exemplos
das vidas de todos oscalumniados,que
mais pareciaõ aquelles autos judicioíps

1 ercejro. T^
proceífos para ás fuás Canônizações,do
que fó verdades manifeftas da fua ínno-
eencia, que era unicamente o que per*
tendia ígnacio. E affim que aos onze de
Agoílo de mil quinhentos quarenta ôc
féis fe publicou a fenrcnç a, que os decía .

ravajlivres de todas as impofíuras falfas>

com que os havião perfeguido > ficando
obrigados os feus calumniadores, a que
íedeídiíTeííem por palavra > & efcriturai

detudooqueíhes havião imputado, có
grande gloriada Companhia, & feus fi-

lhos, intercedendo o feu Santo Funda-
dor, como fempre fazia , por cites feus
malfeytores,para que não pagaííem as
fuás culpas com mais pena , que a deita

fua confiííaõ*. E o author deita perfegui?

ção íe moftrou tão arrependido , & con»
fufo do que rinha feyto, q ue mudando o
feu ódio a ígnacio , & % Companhia em
amor feu, não ceifava nas admirações dá
fua charidade depois de tão offendida;

$2 Acabada eítâ perfeguiçaó , fe«t

guio fe outratambém no motivo pareci-

da com efta, ainda que não comoellapc-
rigofa* Porque fazendo em Roma por
confelho de Santo ígnacio hõa cafa,para

que nella fe fuíientaífem , & doutrinaf-

femoscatcchumenos dòs Judeos , que
pediãoo fanto Bautifmo •, hum Sacerdo-

te fecular, que fuperintendia nefta cafa,

imaginando que Santo ígnacio lhe en*

contrava as fuás difpoíições domeílicas,

levado da inveja , começou a infamallo

publicamente,& do mefmo modo a íeus
filhos^ dizendo de todos > que erão he.

reges ,& o mais que lhe adminiftrou o
feu humor-invejofo, U o dava a ver a to*

dos nos defejos de ver queymado a Igna»

cio,fó por fufpeytar , que lhe era contra-

rio. E não querendo o Santo neftc cafo

acudir por íi , deyxando eífe cuydado a

Deos, recolhco«fe ao fagrado da paciên-

cia, Sc à claufura do feu filencio, ôc per «

mittio a Divina Magcftade, que fevief*

fem a defcobrir tantos> & tão graves cri*
;

mes defie Sacerdote, quantos publicou,

a fentença, que o condenou com fufpen *

faó dos miniíterios Sacerdotaes , priva-

cão

I
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câo para fempre de todos os feus offi-

cios , &. Benefícios ,<& perpetuo cárcere

para toda a vida.

CAPÍTULO VIII.

Das perfegwçves àe Santo Ignacio emfem
Fdkos,

Primeyro ponto, que logo fe

offerece à penna na entrada

deíia matéria, he o das caufas de fer per»

feguida a Companhia, fendo, ella tão Tan-

ta Mãy,&tão beneméritos feus filhos,

qoemaisdeviáofer eílimados, que per-

feguidosem hum mundo , a quem elles

tanto à eulla das fuás próprias vidas de»

fejão o feu mayor bem. E ainda que ba f»

tava para cauía de tanta ingratidão ler o

mundo o devedor deite beneficio
,
pois

mais tem oíhos,mãos,& boca para o mal;

com tudo ,
para repoíra dos que fazem

efta pergunta ,& fatisfaçãõ dos que at-

lendem a efíe reparo, pede a razão que 1

por agora fufpendamos o eíiylo hiilori-

co,dandaa!gúaluzdeíle aíliimpto , &
faliando no que bem fepóde chamar po»

lítico. E tomamos por argumento fepa-

raroefpleodor da Companhia, das tre-

vas, que com as fuás perfeguiçées a per»

tendem efeurecer
5
porque os- dous Lu.

minofos das fggradas Religiões, de S.

Domingos, & S.Francifco , Santo Tho-

raàs^&S. Boaventura, iíTo mefmo rize»

rão, quando no principio delias duas-

Fa mil ias Hdàgicfas também fe atreveo

o mundo a acravelTar com fingidas nu-

vens os feus vivos rayos. Ao novo Sol,

que na Companhia de JESUS nafceo ao

mundo, para o fecundar com as benéfi-

cas influencias, que fetem viftd, faõ tan-

tos os tenebrofos nevoados de calum-

líias tecidos na pratica, &eniedados por

eferi toras, com que fe lhe atreverão a in-

veja, & a perfídia, quantos foraõ os gío.

riofos triunfos ;»que depois a iiiuílràráo.

nto Ignacio de Lopla,
muytoa pczârde feus inimigos. Arma*

ráo fe contra efta elclarecida Mãy in«

fernaes Dragões, para tragarem aos feus

luzidos filhos :& pofto que não tem pa«

radoaquelíes ameaços
;
vão ainda tam*

bem fendo íueceflivos os partos das fuás

luzes. Levantarão -fe contra efta Nave-

ta horríveis tempeftades notormentofú

mar do*, homens ímpios : & tendo ceifa-

do jà ha mu y tos tempos as cndas,que cp*

pugnavaô a Arca reftauradora do mun-
do , laborando ainda hoje com os remos

da igreja os filhos da Companhia, fazem

rofto àstempeftuofasborrafcas de todo

o Setentrjáo. Delsfiàraõ aos filhos de

Ignacio foberbos Filifteos de hereíias,

& peccados;& innumeraveisforáo os

triunfos de cada hum David deftes,

quantos fa6 fem conto os monftrúofos

Gigantes, querem derribado nas bata-

lhas doefpirito. Não individuamos et'-

tes fueceífos, moftrando neíles as perfe-

guições da Companhia, por não parecer

que damos a ver de novo , o que íc não

vè, fendo jà as teftemunhas de vífta os

olhos de todo o mundo.Sópara numerar-

mos as caufas deftas perfeguíções, nos

levará algum tempo efta efcritura:&; a

piacuriofídade de fe faberem,nos aeícUU

paràeftadigreíTaô.

5 4 Sete faõ as caufas delias perf%ui-

ções, diz fingu larm ente-judiciofo o.Pa;

cjre Daniel Bartholi da noffa Companhia,'

difeorrendo todas com mais .
extenfaóy

do que nòs as lembramos aqui, A pri*.

meyrahe,nãofaberem os que nos per»

feguem quaes íaô,& como faõ as couías

que fazemos: St ficaõ então parecidos

com aqueile cego
, que fem verãos que

vaô por caminhos defeonhecidos, os ar*

guiffe de mal encaminhados. A fegunda

deftas fere caufas faz parelha com a pxt«

roeyra, quando por ignorarem os perfe-

guidores da Companhia 1 o que faõ , ou

fazem feus Bhos \ vão a leras fuás vidas

nos feus iibellos : o que tambon fariáo

aquelSes, que pornão faberem quem era

Chriíro, lhe fcííem ler a vida na escritu-

ra , que Pilatos lhe mandou gravar na

Cruz»

1
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Cruz. A tereeyra cauía, he a vida da poiíolado , fendo taõ perfeguidos htins
Companhia deííemelhante à dos que a comooucros. A terceyra, he ícr credito
calummaõ

: pois he certo, que os que da Companhia querer defacreditalla o
vivem mal , naõ podem dar regras de demónio, & mais o mundo. E naõ feria
viver bem. A quarta , íaó os defeytos tanto credito , fc éfíe^íeus inim^os a
dos particulares applicados a todos em quizeíTem acreditar : aflimChriiio naõ
commum:o que também fanaó todos quizqiie o demoniolhe chamai Santo*
osqueapplicailem a traição de Judas a A quarta he, porque obras taõ Divinas
todooCoílegio Apoíioíico. A quinta, quaesfaóasdeíaívar almas,lópor Deos'
he parecerão mundoimpoflivel.quean. iaó bem premiadas : & importa muytodem alguns por entre as chammas da pouco, que os homens nao as julguem
concupifcencia, fem os queymar o fogo, dignas de premio. Só os que leguem aoutiinarofumo.Edizembem, quando Chriíto,tem direvto para íaberem o qu-ês que andaõ no meyo deite fogo faó os lhes ha de dar pelos feguirem. A quinta*que o ajudaõ a acender

,& naõ os que o he permittir Deos
, que a Companhia'

vao apagar. A iexta he, a que fomenta a quando he exaltada > feja perfeomda •&
mvejaà viíta do efplendor das letras ,& que as mefmas perfeguições a fcvwem
Virtudes, que ainda faz mars cegos, que apaltiílimodefcanço da gloria: do mef-
a luz do Sol, quando ha olhos, que fem mo modo, que a Arcareítauradora do

ÍÍÍÍ"l; a
gU1VC atr

/
Vem a olhar Para *fto do mundo,as mefmas aguas do Oi-

. ene. t eítes aflim efeandalizados das luvio, que a combatiaõ, alevavaõ a def.
íuasviltas,aíimefmos daó quebranto, cancarnos levantados montes da Arme** o que chamamos mao olhado. A fet-i- n-ia. A íexta he, porque vemos fer vou i

&££"?? C
A
Uf3í he

L
â mà b0Ca d°S Cade de Deos

' ^uc a Companhia tenha
ocipedidos da Companhia , tendo elles quem a eítimuíe, para que íeus filhos te*

rnmm,ff°L
naS
i
Ua
Í P'°Prií^ culPas nhaô &*&&* & acautelem

\ & advirraõ,
que andaô como cordeyros entre lobos.'
Afetima,& ultima cauía he,porque con-

com que a poderem tapar.

§• II.

ff A Eítas fete caufas das perfe.

vêm, que a Companhia, jàque tanto
trabalha na vinha do Senhor , naó feja fó
obrando feus filhos , mas também pade-

— — §ulÇ°es da Companhia, que cendo : reprefentados naqueiles jorna-
delcobnoBarthoIi,& todas faóorigina- íeyros do Euangelho feridos, apedre*
das da malevoiencia de íeus períegui- jados, & mortos,
dores

, ajuntou outras tantas o Padre f6 Naõ deyxemos de ajuntar a to;
Francifco Garcia fingulariffimo Efcritor das eftas caufas das noíías perfeguições
davidadeSanto ígnacio ,ôc as vay de as que apontou Henrique lV.de França!duzmdodas difpoliçóes deOcos, por. Porque fe lhe ouvio dizer,que trss for-
querer a Dmna Mageítade,queaCom. tes de homens eraõ os principaes mo*
panhiaíejaaninperfeguida. A pnmeyra tores deitas mortificações da Compa-

Sd^MRÍfT?
Z qUShe íer

-
dta

r
V°n ' "^ :l%nor™tcs de letras

;
porque temtaoe de JESUS, para ver tao perfegm- adio aos que as cnfimò : Scienttam fem-oa a Companhia

, como elle o .foy j 5c he per ódio babuit impentia : diíTs em huao mclmo
, que fer ta5 odiada a Compa- occafiaõ. E em outra, quando tratava denhia,comoofoyo feu Fundador. A fe- osfazer voltar a França, diífe, que He-

gunda,heconfequentedapnmeyra;por. reges, &EccIefiafticos de mà vida, eraõque quer jESUb,que os diícipulosda osqusmais fe lhe atravcffavaõ:0*/*rai.
lua Companhia fejaó tratados qo mef. vimtemjumdeiis reífituendisloqui cce-mo modo, que os difcipubs do íeu A* p3 duo infrimisgemra bonina rekti/Se :

Hz*
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HatretitM ,
a ímprobos Ecclefiafikos :

9«oi ^»«/í« acriorem mihifiimulum ad

tos rvwcânâos. addidtt.

§, III.

57 Or eftas , & outras razões ti-

nha Santo ígnacio por grande

favorda maõ de Deos as perfeguições

da Companhia ; & dizia , que a lua ma.

yor perfeguiçaó era o naõ fer perfeguida •>

porque fe o naõ fbfíe , feria final -de naõ

haver nella aobfervancia, que profefía, a

faltadas obrigações do feu Inftituto.Af-;

fira como diz^S.jeronymo,que naõ ha

raayòr tentação ,
que naõ fer tentado;

por íer indicio de andar a confeiencia taõ

larga, que naó cuyda o tentador de a

apertar. Em hua oecafiaõ, que fe vio ao

noffo Santo Padre fem a fua coftumada

ierenidade do roíto, final de que algúa

moieftia lhe alteraria o animo $ fcube-fe

fer a caufa daquella deínonftraçaõ de

íentimento, ouvir elle,que em húa Pro*

vincia da Companhia era tal a fua efti-

roaçaõ,aílim da nobreza dos Cortezáos,

cómodo vulgar do povo ; que tudo era

profperidade,& applauíb : como que te-

mia naõ foííe aquellapaz do demónio,

por naõ ver nos noííos aquelle fervor da

íalvaçaõ das almas , que a elle faz a ma-

yor guerra. E em occafiaô contraria naõ

fó foy viílo Santo ígnacio com alegre

femblante^mas fignifícou a caufa defte

contentamento ,
por faber , que o Car-

deal Siliceo, ArcebifpodeToledo,fendo

mal informado, havia prohibido com

cenfuras aos feus fubditos, que nenhum

íeconfeífaffe com os da Companhia ;
&

mandado aos Curas , & Beneficiados da

fua jurifdiçaõ com pena de excommu-

nhão mayor ht£ fenteníia ,que os não

admittiífem nas fuás Igrejas a confeíTar,

ou pregar. Efabendo o Santo deita tor-

menta de ToledOjdiífe^ue para a Com-

panhia era demuyto proveyro efta per*

íeguiçáo, pois a pa lecia fem culpa dos

feus filhos ,& era final de que Deos fe

queria fervir delia em Toiedo,como em

ígnacio de Loyola,

efíeytofe vio fervido,& a experiência o

foymoftrando,eolhendo-íe depois ma*

yor fmca,dondc fe efperava menos , fe-

gundoo juizo daquelles, que naó fabem

tomar as medidas aos altos das felicida-

des pelos bsyxosdas mortificações.E if-

tomefmo fefabe,que dizia S. Franeifco

Xavier, quando fe náo via a 6 perfegui-

do , & mais a Companhia, entendendo,

que não podia fer muyto o £eu fruto,

iendo poucas as perfeguiçõcs. S. Fran-

cifco de Borja chegava a defeontentarfe,

fe via que as perfeguições da Companhia

não eráo perpetuas : & o venerável Pa-

dre Balthazar Alvarez chamava às per-

feguiçóes da Companhia chuveyros,

mais de perolas,que de pedras
;
porque

ainda que por hua parte derrubaô os

frutos, por outra enriquecem de mere-

cimentos.

CAPITULO IX.

De outras perfeguições da Companhia.
..

§. I.

Em podemos chamar perfegui-

, çáo a toda a nota,que de algum

modo^ou mais,ou menos grave, molcíja

ao fugeyto notado ,& o faz pôr em li-

vramento do que delle fe diz, huas vezes

com odio,& outras com zelo :& efta he

a razão de difeorrermos agora efta forte

de perfeguiçõea, por ferem também por

efte modo perfeguidos.Náo diremos nos

todas , mas alguas,&he a principal entre

todas a do nome de JESUS, que Santo

ígnacio pozàCompanhia,contra a qual

fe armarão com oufadia conhecida os

Hereges, chamando aos feus filhos ,
não

)efuitas,como univerfalmente faó cha-

mados ; mas por defprezo , mveja ,
&

vingança ,húas vezes Jeíubitas, outras

Suitas, & também em romance Tudefco

com hum nome fignificativo de inimigos

deJESUS.Ehe o author deitas nomea-

ções a frontofas ofoberbo Herege Hira-

nicio,

.
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Livro Terceyro. 133
1 icio, que em hum livro, que compoz pois de a ter duvidado humThomè tã.
centra a Companhia 3

diZjqueaíIím como bem Diícipulofeu.

es imperadores Romanos fe chamavaõ óo Em Salamanca hum eximio Ca.
Africanos , Afiaricos , & Germânicos, thedratico de Prima defra fagrada Fa«
tomando o nome das Provincias do íeu milia Dominicana

, por nome Melchior
dc.minio ; os da Companhia fe chamavaõ Cano, foy contrario cenfor do Inftituto

Jeíuiras, porque fazem guerra a JESUS, da Companhia, lendo húa das cenfuras
Porém deíksperíeguidores da Compa- com quefelheoppunha,effa fua impo-
nhia,aíIimoppoÍTos contra o nome de íiçáo do nome de JESUS. E fede todas
JESUS. naô fehade fazer cafo; porque não fazemos agora menção, he porque
ioda a fua murmuração naõ lhes pôde jà de codas fe tem purificado a Compa-
apagar efíe nome. nhia nas perfeguicóes, que padeceo , ôc

59 Ao zelo dosCatholicos Hm de- temos contado em todo eíte terceyro
vemos facisfazer, porque o reparo que livro da Vida de Santo Ignacio

,
que em

fazem em tomar a Companhia para lua fubíiancia tanto vinha a dizer em Sala*
divizao nomedejESUS ,eílàfundado manca o doutiíTimo Cano contra a Com-
em razões^ que he bem as ouçamos , Sc panhia, levado de puro zeloj quanto em
faó as íeguintes. Dizem pois , que eita outras partes fe havia dito por arrojado
taó fingular nomeação parece arrogan» ódio. Só damos aqui noticia do que lhe
cia,por querer a Companhia individuar, refpondeoodourifíimo Meftre, & mais
fecom taõaítonome. Q^e he hum mo- iníigne Pregador dameíma Religião de
do de furto, ufurpar pira íi, como nome S. Domingos Fr.João da Penha, que
próprio, o que hecommum a todos os juntamente com outros da mefma efcla»

Fieis. Que parece que os da Companhia recida Ordem , quiz pòr em razão aõ
com eírenome fe fazem companheyros zelofo Cano , moíirandolhe com argu.
deJefus, & naõ íeus Soldados com fu- mentos breves , mas concludentes , co-
geyçaõ ao feu mando. E que fendo to- mo não era arrogância, nem foberba, ô
das as outras Religiões também da Com» nomedejESUS dado à Companhia per
panhia de JESUS,pois todas militaó de. feu Fundador,& confirmado pela Sé A»
bayxo do feu império ; feja eila Religião poftoHca. Porque também pelo meímo
como por antonomaíía a Companhia de fundamento feria condenado o nome de
JESUS. Por efta razão tem jà fido muy» Pregadores , que tem a Religião de S.
tos osízelofos, quenão approvãOja ivn

pofiçãodo nome de JESUS à Compi*
nhia , dos quaes hum fó nomearemos,
por fer de muyto Angulares prendas, af»

íím de Religião, como de letras, ao qual

Domingos, como diviza fua particular;

fendo também de Pregadores todas as
outras Famílias Reíigiofas. E que pelo
mefmo principio feria também arrogân-
cia dos Religiofos da Trindade, appro-

Ihe pareceotão fora de proporcionado priaremellesa fi efte fantiílimo Nome,
íugeyro eíle fantiílimo Nome tomado íendo comum todas as mais Religiões
pela Companhia , que obrigou |a] outro o nome do mefmo fagrado Myíkrio,pois
de não menor esfera , a desfazerlheps todasocrem, venerão ,& defendem. E
íeus argumentos. Ambos faõdaillufrrif- por eítajudiciofa,& prudente conclufaõ
íima Ordem de S. Domingos,tendoeftes do doutifiimo Penha copiarão também
dous tão grandes filhos íeus os zelos en- as fuás fentenças a favor da Companhia
contrados fobre efta laccommodação do muy tos dos feus obrigados, & aíFeyçoa-
r.orne de JESUS à Companhia, para que dos,moítrando o íeu abono na cohtrapò»
lhe ficaííe mais próprio : allim como fi- íiçãodaquejlefeudefdouro. De fer húa
cou mais crida a Refurreyçaó do mefmo Religião por humildade nomeada a dos
JESUS pregada por feus Difcipulos,de- Menores , não fe defprezáo as outras

M Re-
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1 2 4 fNi í/o Tatriarcba Santo Ignacio de Loyola,

Religiõespor foberba da profiííaõ de hu- Doutor Penha ao do Meftro Cano, ínfisr •

miUes , como defmerecedoras de tão mandoameíma arrogância. E ainda que

elorioíonome* DeferhúaadaRedemp. nem hum,nemoutro fe confcuavaò poç

çãodos Cativos, não ficão por iíTo fen- fora convencidos
;
por dentro nao po-

do as outras do feucativcyro.De fer húa denaõ repugnar a cka confifiao.

a da Divina Providençia,as outras não

faõ as da humana. Do mefmo modo, que §> U»

não faô os outros Reys da Religiáocon-

traria à d- Chrifto , por fe nomear ode 6i O Ara fe tirar a duvida toda deftâ

França Chníiianiílimo. Nem por fer o £ controvertia, originada por íe

de Calklla Rey Catholico,faõ os outros ter dado o nome de
J
ESU S a Compa-

H nhia,& ficar fem os feus eicrupuios ó

6i E pot vir aqui muyto a propoíl* zelo dos que ainda a quizerem difeorrer;

tocaremos hua breve lembraoca de ou. tem os prefentes filhos da nofla Reli-

tra í melhante perfeguieão , que em To- giaó, affim como ja tiverao os paliados,

íedo teve a Companhia , da qual também a incomparável gloria, que netta mate-

foyacaufaemalgúaparteafuadivizado ria nos grangeou onoífo Santo Funda,

nomede JESUS? O Arcebifpode Tole- dor, fazendo.nos entender>que o nome

tío Dom íoão Martins Soiiceo, mal infor* deJESUS fora pe o mefmo JESUS da,

mado, mas períuadidodofeu zelo , não doaCompaníiiaj & nao impoaeaoíua,

atentou menos,q fazer fahir do íeu Ar- fem efpccul impuifo ,& revelação Divt*

cebiíoadoaCôpanhia. E entre as razoes na. Porque fendo Santo Ignacio de tao

aueomoviãoaeílarcíolução, era a do profunda humildade, que em tudo o que

nome de 1ESU S,com que ella fe particu* elle pudera refoiver femeonfelho de ou,

hTzava entre as mais Religiões, da nos, fempre o pedia,& tal vez a algum

qual imaginada arrogância arguhioelle de inferior prudência j
com tudo neftc

ao PaTre Franciícode ViHanova , per- ponto naõconíentia,quefe duvidaíTe,d

g

puntandolhe , fe as mais Religiões eraõ zendo com abfoluta deliberação ,
que.

da^mpanhia do demónio i Ê refpon- eíh Religião fe havia de chamar Com.

LT o prudente Padre a eftc pon> panhia de JESUS. E o Padre João Po-

to queeraoterceyrodosqueconílava lanço , que foy íeu Secretario muytos

l c'aufa toda daquella perfeguiçaõ , lhe annos, fallando ncfte nome da Compa-

dSuenaôera arrogância, masantes nhia, diz, & faô palavras fuás: Clara &
hum idade,naó tomar a Companhia o íà, que efte nome lhefoy revelado algnaw

nome do feu Fundador, que lhe podia demuyUsmaneyy as, & que foy movido co

fer de sloria (insular 5

&

acey tar co>n r e. grande inclinação do mefmoJhòUÒ , que

virente fubmhTaõ o nome de JESUS, lho deu : &foy confirmado tantas vezes

oueo Summo Pontífice lhe quiz dar. E de Deos nejle ponto, que lhe ouvi dizer,

q^e affim como havia hua Religião, que rejiftiria mamfeííamente a vontade
, <ySSK"outra das Mer- mandadode Deos,fe duvidafje ernpor efie

cè> & outra do Eípirito Santo,fem que mm a efta Relido. E como muytos lhe

noriífo as outras Religiões fe chamaf- perfuadijfem,quemudaj]eo nome, pot que

fernda Ouaternidade,das Miferias,;ou nao 'detfemos occafiao aos que murmura*

do Efpimo maligno \ também por íe cha. wi por dizer ,
que tomávamos como pro-

'

mar hua Religíô da Companhia de pno onomecommum; detal mamyrapeu

IFSUS as outras ficaó logo fendo da maneceo em fen proptfito, que affirmou ef.

companhia do diabo- Defta forte fatif* tando eu prefente, queje toda a Companhia

fezo Padre Viiianova ao argumento da junta,& todos os homens , a quemnao H*

arrogância da Companhia,- a.flim cpm.QQ wfcoMiiaçaíde obtdear.julguem ,
qnè

>]
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fe havia de mudar ejle nome , nao confenti-

Yiajà maiscvmelles. tkjia tenacidade de

animoi ou feguridade >
que nao cedia ane-

K/hua razão * todos os que conhecido a mo-

de siia de lgnacio, & facilidade que tinha

de obrar antespelo parecer alheyo, que peto

feu ; entendiao ,
que nao obrava nefte cafo

JESUS , convence nao fô a teyma doí
Hereges, mas também a eípeculaçaõ dos
zeloios, para que nem hunslhe poffaõ ti.

rar aglona,ndm os outros pòr duvida.
Domeímo modo, que os Summos Pon.
tifices ínnocencio Ilí. Honório III. &
Gregório IX. confirmarão a efclarecidá

com humano impuljò, porque nunca tinha Religião do Patriarcha S.Domingos com
efiúfirmeza,& rejoluçao de animo ,jenao o nome de Ordem dos Pregadores , que
quando o lume do Ceo o fixava nella-, por- também a inveja de alguns quiz im
que então nao attendia às razões humanas.

Até aquiPolanco.

6$ E o Padre Pedro de Ribadaney-

raemhum livromanuferipto, entre ou»

trás coufas, queconfirmaõ o méfmo,d"iZ

eílas palavras : Nojfo bemaventttrado

pugnar* & Deos quiz fobílâbeíecer,fem

que por iffoos feus digniííicnos Filhos
inrentatlemieríófua a pregação Euan-
gelica. E com eílas razões nenhúa força

tem as contrarias
; porque nao fe pôde

dizer arrogância da Companhia o nome
lgnacio dijje ao Padre Mefire Jeronymo deJÈSUS, fendo elle commum a todos

Nadai, qonome da Cõpanhia deJESUS porque chamando Santo lgnacio à fua

lho havia dado nojfo Senhor-,& que outro Religião a minima Cõpanhia de JESUS,
que naofojfe Deos, nao lho podia tirar. E naõ (ò reconhece as outras Religiões

no anno de mil quinhentos cincoenia & por Companhias de JESUS, mas ainda

quatro , eferevendo o Padre Miguel de

Torres ao Santo Fundador da Companhia

hua larga difputa , que havia lido em Sala, >

manca com N> [obre o Infiituto dà Compa*

Tihia , & particularmentefobre a nota do

por Companhias mayores. Nem he o
mefmofer da Companhia de JESUS.que
fer companheyro de JESUS : aííim como
naõheomefmo fer Soldado de Alexan-
dre Magno , que fer companheyro de

nome deJESUS , dizendo , qtie vijfe ,fe Alexandre Magno. E nem por fe nomear

feria bemmudallo t para tirar a ojfenjd-, no mundo eita Religião a Companhia de

nojfo Padre lhe refpôndeo ,qne aquelk no- JESUS, fica fendo tal por antonomaíia
j

me tinha maisfundas raizes, do que o mã- porque para iífo fe haviaõ de nomear ou*

dofabia,& que a
!fi
m nao havia que trâ» trás Companhias de JESUS : aííim co»

tar em mudallo, & tomar outro. E ijio mef- mo para fer S. Paulo o Apoftolo por an«

movem a dizer com o que o mefmo bema- tonomaíia, ha outros muytos aííim no»

venturado Padre dijje : que ainda que to

dos os feus companheyros fojjem de outro

parecer, & quizejjem dar outro nome a

10ffa Religião ,elle o naa confentiria-, p.or

meados ;& ha muytos donome de Pro-

feta, para David fe dizer o Profeta poE
antonomaíia.

6f E em Santo lgnacio concorrem

que fobia de certo,que era vontade dê Deos, algúas efpeciaes reflexões , que lhe fa-

que fe ehamaffe} como Ce chamou, a Compa-

nhiadeJESUS. Tudoiílo efereveo Ri»

badaneyra.

64

§. Ilí.

Eyxando outros argumentos

zemeomo connatural à fua Religião o
nome da Companhia de JESUS. Porque
lgnacio o eícolhido por Deos para feu

Fundador, havia íido Soldado ; & a pri«

meyra hora defta Divina eleyçaó foy a

do rendimento doCaíiello de Pamplo-

na , que elle como Soldado da milícia

defte ponto, o das Bulias dos Hefpanhola anualmente o eítava defen-

Pontifjces Paulo III. julio IIL& Grego» dendo. Quandodepois em Manrezalhc

rio Í\V. eonfirmando,& approvando o foy revelada a Religião, de que havia de

Inftituto da Companhia como nome de íer Fundador, reprefentoufelhe Chriflo

M ij como
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s3^ ^«fc rfo Tatrhrcha Santo Ignacio àe Loyota,

como Capitão aliftando Soldados , para panhsa de JESUS bem moftraõ ,
que

conquiftaro Reyno doCeo,por feme- nomede JESUS he feu,pois por ella o

Ihança ao que os alifta para a conquifta levar por todo o mundo,tambem he per,

dos Reynos da terra. Aflim como da feguida.

Companhia, que defejava fe chamaffe a
- —

Companhia de JESUS,formouo feuln-

íiituto ;
também como tal o offereceo ao

Pontífice, para haver delle a fua confir

CAPITULO X.

mação. Por eftas ponderações bem con- Continua-fe a mefma matériada$ perfêguf

feridas , mais connatural he à Religião pes da Companhia^ naopor oàio^mas

fundada por San to Ignacio o nome da

Companhia deJESUS, ainda coníidera-

das todas as outras Religiões também

como Companhias de JESUS. Como
também mais connatural he à Religião

de S.Francifcoo nome de Seráfico, do
66

porzelo,que contra tila fe movem.

§• I-

Otaõ também os zelofosou*

tra íingularidadeda Compa.

que às outras Religiões }
por fer viílo nhia, qual he a defpedida , que cila faz

em hua revelação no coro dos Serafins, de feus filhos , muy to diverfa da que fa-

& em forma de Serafim lhe haver Chrif- zemas outras Religiões : porque eíias

to dado as fuás Chagas. E mais nem por fó dimittcm de fi aos conhecidamente

fe chamar Seráfica efta Religião, as ou- incorregiveis ;& a Companhia por ou-

tras fe ficaè nomeando Luciferinas. Fi- trás caufas mais , o que parece ter muy-

nalmentc eftar o nome de JESUS taõ tos inconvenientes aos que não íabem

avinculado a S. Paulo,por lho dar Chrif- as ditas caufas , & por íffo dizem :
Que a

to para o levar por todo o mundo : Vas facilidade de fe abrir efta porta para fa-

eleãtoms, ut portet nomen mtum coram hirem tantos, moftra que também a hou-

gentthus : & por elle fempre o trazer na ve em fe abrir a outra , para elles entra-

boca : Paulusfèrvus JESU Chrifti: ha. rem, íem aquella exacçaõ naefcolha;

beogloriâtnm ChnftoJESU : nonjudica* donde procede lançar a Companhia por

vi me feire aliquid inter vos,mfiJESUM mãos aos que recebeo por bons. Que ab-

Chriftum : Stigmata Domini JESU m foiver da obrigação dos votos aos dei-

corporemeo porto: ApoftolusJESUChri- pedidos da Companhia, he daroccahao,

fii ifemper mortificatiommJESU in cor- para que fe cuyde , que feus filhos ainda

porenoHro circumferentes , ut & vita depois de profeíTosnaõfaóverdadeyros

fESUmanifefteturincorporibus noftris; Religiofos. Que eftas defpedidas tao

Paulus vinBusChriftiJESU\àíí\m* frequentes afugentaõ a muytos , os

damento para fe dizer, quemais a elle , quaes íe entraflem/erião grandes lugey-

doque aos outros Apoftolos foyefte tos.naCompanhia.Queeftesdefpedidos

nome dado. Porque também o mefmo fahem afrontados, fendo obrigação na-

nome fe deu aos mais : & elles o levàraó tural , não macular o credito , & fama

também por todo o mundo: & naõ me- alheya.Que he trazer a Companhia a ieus

nos annunciado pela prêgaçaõ,queavin- filhos em tentação próxima de íe que-

culado aos Pregadores; pois todos el- rerem fahir por conveniências tempo,

les eraõ da primeyra Companhia de raes. E que fe priva a Companhia de

JESUS , aífiWcomoos filhos de Ignacio muytos fugeytos depois de j a homens

ofaõ da íegurtda. E fe a S.Paulo deu feytos , & experimentados talentos a

Chrifto o (eu nome, para elle o levar por eufta de muyta defpeza ,
que com elles

todo o mundo, Sc padecer por elle : Pro fe fez por todos os annos antecedentes a

nomimrmopati:&s perfeguições da Cõ» fuadimiíTaõ.
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67 E a todas eftas razões fe refpon-

c?e por parte da Companhia com outras>

que naô pódcm ter inítancia , pórfcrem

mais forçofas* A ignorância dos que naõ

fabeni , como os votos íimp Iices,que na

Companhia fe fazem depois dos dous
annosno Noviciado,naô íeirritaõ, mas
fomente acabaõ no tempo da dimiííaõ

dos deípedidos ; naõ ha de íer caufa , pa-

ra que a Companhia deyxc de fe purgar
dos que lhe faõ nocivos ao eífencial do
feu Inftituto. E os que jà fabem a diver-

faforçXdos votos iolemnes, quando fe

fazaprofiíTaõ do quarto vOto , naó ef-

tranhaõ aquelías dimiífões antes de fe

fazer efle voto. A efeolha dos fugeytos,

que a Companhia recebe , por mais ex-

acla que pareça, naó livra dos fucceíTos

futuros, que fazem naõ correfponde*

rem os fins, com os princípios. A entrada

na Companhia dos que fogem delia, naõ
fegura a fua firmeza, fe entra ílem: & af-

íim como poderiaõ fer de muyta gloria

para a Companhia, também o poderiaõ
fer de naó menos pena. Naó afronta a

Companhia aos que defpede
; porque

quando os recebe, jà lhes diz ,que haó
deferdefpedidos, fe faltarem às fuás

obrigações ;& elles por fua vontade cõ
efla condição entraõ : nem fahem com tal

defcredito,queosinhabilitepara depois

naô poderem fubir a muyto levantados

aífentos. A Companhia naõ mete aos feus

filhos na tentação de que elles fe quey-

ra5 íahir; elles faõ os que fe tentaõ: &
por fe naõ tentarem, naõ ha de deyxar a

Companhia de receber aos que lhe ba-

tem à porta, para fervir a Deosj nem pó.
de prever a fua tétaçaõ futura, para dey-
xar de lha abrir. Muyto mayor damno
tem a Companhia em confervar os fu.

geytos, que julga notavelmente defe*

cluofes na obfervancia religiofa , ainda

que fejaõ de muyto grandes prendas,do
que adquire de gloria na fua conferva-

çaõ,fe elles até as fuás grandes prendas

«ksluítraõ com as faltas do Iuftre da Re-
ligião. E;que íe a Cõpanhia perde muy-
to em dimittirde íi aos fugeytos , que

7~crceyro. t$?
1 fuftentou tantos annos^ & quando jà de •

pois de feycos a podiaõ fervir; he fínal,3c

muyto grande prova, de que mais cafo
fazdobemefpintualdos feus filhos, do
que de todos os tem poraes, com que os
alimenta, ainda depois de malograda to-
da eíta defpeza. Antes he hum argumen.
to grande de fc reconhecer nos que naô
faõdefpedidos ,aqueí!a perfeyçaõ^que
devem ter os filhos da Companhia; co-
mo fe pode entender de duas defpedidas
muyto Angulares feytas por S. lgnacio*

68 Guilhelmo Poíiel de naçaõ Nor-
mando, & de muy relevantes prendas j

noqualfeViaõ juntas aquelías feiencias,

& letras,que podiaõ fazer hum fugeyto
de defmedidos tâlentos,FilQfofo,Theo*

logo,Medico,Mathematiço, & nefta fa-

culdade Meítre eximio na Univeríida*
de de Pariz* Sábia excellentemente as

linguasLatinajGregaíHebraicaiCaldea;

& outras muy tas,, que tinha impreífas

em hum livro., que intitulava Arte de
doze línguas, jaclando-íe , que podia ir

de França atira China, fem neceíTirar de
interpretesyparafecommunicar com to-

das as Mações, intermédias. E por eftas

taõ infígnes partes era muyto eflimada
de Francifco I. Rey de França, de Mar*
garida Rainha de Navarra,& de muytos
Cardeaes>•& certamente digniflímo de
todas as honras, & eftimaçóes por fua
rara erudição >&. complexo perfeytiffr»

modefabedoria* Fóy a pé defde Pariza
Roma , para fer admittido na Campa •

nhia, levado do que ouvia dizer, & el!e

jà tinha viíio nas fuás maravilhofas

obras :& Santo Ignacioo recebeo, vea«
do o.feu grande defejo, & olhando para

as efperanças do ferviço, que poderia fa-

zer a Deos hum tal fugeyto , como cite.

Mas foy moftrando,& defcobrindo por
partes o que era : fahia com algúas opi-

niões extravagantes, fundadas em feu

próprio juizo,& tiradas de Authores*

Rabinos,& Hebreos. Também deu em
querer adevinhar o futuro,& fazer pro-

fecias dos feus fonhos , fem aproveyta-
xem os meyos de rigor, & brandura do

Miij Santo
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g*g FtdadoTatriarcbdSantoIgnacwdeLoyola,

Santo Patrlarcfia , que lhe mandava ap Inquifição, & levado a Roma, onde o re*

plicar pelos Padres Laynes, &Salmey- colhêráoem apertado cárcere; quando

raó.Tambemconferio com o Vigário do fugio del!eporhúa}anella, quebrou nu

Papa", que era homem de fabedoria , Sc braço. Mas levado fegunda vez a mefma

prudência jmas vendo, qucnaófc rendia prizão,&tcrnandoa íahirdella,ou íen-

aopezodas muytas razões, dirigidas tenciadq, ou fugido, pafiou a BafUea,&

contra a eftimacáoda fua vaidade, Santo dahia França, onde praticou alguas hc

Ignacioodeípedio da Companhia ,pro

rabiado a feus filhos a communicação

com eile ,por ver, que como homem de

doutrina fufpeytofa,não poderia acabar

him guiado.
* 69 Pudéramos parar aqui com a nar-

rativa defte exemplo: porque jàcom a

reíias;St dizem que morreo Catholico

com mais de cem annos de vida.

§• H-

71 O Segundo exemplo he de Dom
Theotonio ; filho de D. Jay«

parte, quedelle temos contado , bem fe mes,quarto Duque de Bragança,Srlobri

deyxava ver, como a Companhia não rc nho del-Rey D. Manoel , que fendo re-

para dimittir de fj aos que delia fe fa- cebidona Companhia cm Portugal , não

zem indignos, ainda que fejáo fugeycos morreo nelía , porque Santo* Ignaeio o

muyto avultados , Sc depois de os ter defpedio, íó por elle fe ríão íugcytar a

muytos annos alimentado : & que mais viver fantamente , como a Companhia

eftima a humildade de* qualquer Irmão quer, que vivão íeus filhos ; mis teymar

Coadjutor ,& o exemplo da fua obfcr- em fer Santo a feu modo. Era de género-

vancia religiofa, do que aos mayores Gt* los efpiritos , & no exercício das vircu-

gantesdo defvanecimento..Mas porque des os qaiz cultivar tão alentados , que

muytos dos defpedidok, para fe fantifi- paííava dos limites da prudência a cx tre •

caremcomomundo,encobcemasfuas mos extravagantes. E porque não fe

culpas,& condenão aCompanhia de in» rendia aos confelhos dos Superiores,que

jufta ; & a Companhia coíhimadizer aos intentavão modérarlhe o fervor , nem

que aífim a culpâo , què os dèfpedidos ainda chamado a Roma por Santo ígna *

logo dirão no que fazemlà fora, o que cio, que lhe queria temperar osdem afia -

eraó cà dentro ;
quero acabar eíta hifto

ria com a vida que fez eíte fatal defps

dido depois da íua dimiíTaó*

B 70 Em fahindo da Companhia , va

dos brios de virtuofo ; vio»fe obrigado

o Santo PaEriárcha a dimittillo da Com-
panhia ,dizendolhe ,que fó tendo ellc

húa vida, na qual pudeífe igualar o exer-

lto.fe de hum Cardeal, em cuja cafa cf. cicio da virtude com a fua vontade prO-

téVe, paraque Santo Ignacio o admktíí- pràa, fem íerguiado pela alhcya, defean.

fe.arrependido;o que naõ fez, ainda que caria o feu efpirko>& afllm o expert-

os rogos do Cardeal eraó de muy ta for- mentou depois de defpedido. Porque

ca. Começou logo com as fuás adevi- conlervou fem pre a edificação do feu

nhaç5es,& profecias, paífando depois a bom procedimento adquirido em lete

Meltre da perfídia herética. E em Vene- annos de Religiofo, até entrar na digni-

za fe aífeyçoou defordenadamente a húa dade de Arcebifpo d'Evora ,
onde foy

Religiofa, chamada a Madre Joanna.di- muyto exemplar Principe daqucllá Igre-

zendo, q em húa futura vinda de Chrif- ja.

to ao mundo, cila havia de fer a Redcp- 72 O fegundo deftes dous exem.

tora das mulheres , aííim como Chrifto pios, ainda mais que o pnmeyro ,
bern^

o fora dos homens : & compondo hum mofíra quanto ha de haver de perfeyçfca*

livro deíle argumento, o intitulou de nos que tiverem a ditofa fene de ícalif^

Vaime Veneta, Prezo em Veneza pela tarem filhos na Companhia de JESU $>"

Ven»
ir ;



Livro
Vcndofca Santo Ignacio , que nem as

ettençóes devidas ao refpeyco de hum
Rey,nem a perda do honorifico da Com*
panhia , por fe defeartar de hum fubdito

taõ illultre, foraõ baitantes motivos,pa-
ra lhe embaraçarem a rcioluçaõ de o def*

pedir; claro fica o conceyto dos talentos,

ou prendas, que devem ter os recebidos
naCompanhia.Porque Religiaõ,que até

as meímas virtudes chegaõ a fer impe*
dimento,para ellaconfervaros filhos fò

por quererem fer Santos governados por
fimefmos,& não encaminhados pela obe-
diência ;eftà dizendo a todos os que lhe

notãoasdefpedidas,quefaz de alguns,
quefem duvida muyto lhe deve de im<

portar a exacçãodo decreto deitas di-

miffóes. Mas convêm, que entendaó to.

dos |os que as cenfurão, que primcyro
queellasferefolvão,faômuytososavi*
fos,os confelhos,asexhortaçôes, &às
vezes o rigor da difciplinareligioíà, pa-
ra que não fe vejão dcyxados da mefma
mão, que os efeolheo, chamou,& abrio a

porta pata entrarem.
'

75 E outra hea porta,& muyto di«
verfa defta

,
porém naõ de menos im-

portância para a fua confervação ,que a

Companhia tem fempre fechada : qual
he a do impedimento das Dignidades
EccIcfíaíticaSjCjue não fónãodevem per-
tender feus filhos , nem por fua via^nemi
por qualquer outra ; mas ainda não as;

devem aceyrar, fem preceder o preceyto
da obediência, ou temor de algua pena ,

quando oSummo Pontífice quer tirar

delia alguns para ferviço da Igreja. £ ecr»

tamence , que jà a Companhia tivera def-
cahido muyto, fe fechara aquella porta,
para não fahirem os que defpede ;& abri-

raefta, para deyxariros que lhe tiraõ
;

porque confervando os que não lhe fer-

vido, & deyxando ir os do feu mayor íer.

viço , era desfazer aquella Companhia
efeolhida pela mão de Dcos , mediante a

do feu Santo Fundador , quecomo inf-

trumento ordenado para eíie fim,tanto à

eufta do íeu defvelo, oração,lagrimas, &
penitencia^ deyxou armada nas milícias

de Chriíto.

Tercejra. j^
74 Não damos aqui a fatisfação pc

dida por outros zelofos > quando repa-
raõ , porquea Companhia não rem coro:
porque os feus Religiofos não vão às
prochTões: porque não comão eílipen-

dio , & efmola pelos feus mimftenos :

porque não recebe aos que fahirão de
outra Religião : porque tem dous annos
de Noviciado os da fua provação], & ou-
tros mais porquez , que dependem de
repofta efcholaftica , & nòs nefta vida
de Santo Ignaciofó tocamos as noticias

hiftoricas. E principalmente , porque
agora fó damos as que de algum modo
parecem perfeguições da Companhia *

paíTando de reparos a cenfuras jà quafi

vulgares.E para fe fatisfazer a curioílda •

dedosque^uizerem ver ospontos,que
nãodifeorremos j inculcamos hum livro

inteyro coro o titulo de Porquez da
Companhia, compoílo pelo Padre Pedro
de Ribadaneyra, de muyta erudição/ôc
feiencia.

7$ T^J AS deyxemos porém de efté-

X^l der mais outro zelo, quetâ-
bem chega a ferperfeguidor, & não fey,

fepordefaffeyçáo mais da Companhia,
que de outras Religiões , qual he o do
íeu fuftento havido por rendas , & pro*
eedido de alguns bens, ou temporalida"
dcsdehua,ououtra fazenda. Efeouvio
jà dizer em praticas, ou conferencias

defte zelo, que fe a Religião da Compa-
nhia não tiveííe rendas, nem fazendas
pela dependência da fua fuítentação

;

ehegarião a fer publicamente idolatra-

dos pelas outras fuás perfeyçócs. Po»
rèm verfe a hum Rcligiofo da Compa-
nhia demandando , ou demandado ju-

dicialmente por Tribunaes, &cafas de
Miniftros de Juftiça, & de Advogados ;

he andar efeurecidoo feu efplendor com
aquellas fombras , que baítãopara lhe

mancharem o devido decoro.E fendo ef«

ta a frafecom que fe explica eftc ao pa«

recer zelo defpido dosafféftos do abor-

reci-



-
: Vi

ii'.í4
i

1!

ÍW

HW'

5M1K F
il

'''

>' ';
.

,i

>&Í'i#

ihCI;!
1

1 4® Fida do Tatridrcha t

tcciíftcnto*} chegão a faliar põr termos

offeníívos da m©deíUa,fem fekmbrarem

dos benefícios , que eitaò recebendo, da

Companhia ,aííim eommuns, como par-»

tiçulares, todas as vezes yque a ella re-

correm ,
predominando nelies aquella

ingratidão, que deite modoos fazferem

perfeguidores dehúa Religião* que lhes

não faz mal, ôcfaztodoo bem que pôde.

76 E houve cafo, em quehú amante

da Companhia,& da razaò , ouvindo

dífeorrer em hum circula dctfas zelo-

fosa prefente matéria ,os poz cm livra»

mento dos feus errados juízos, dizen-

dolhes : q feria muyto appiovada aquel-

la fua conferencia, fe juntamente com a

nota, que fe põem à Companhia contra

as fuás rendas, diíTeífem > ou apontaífem

algúa induíttiade que ellaíe havia de va-

ler, para o fuftentò , veftido , &omais
neceífario dos Golkgios , & mais Gafas

dos feus íubditos* E que para verem as

difficuldades oppoftas aqualquer^outro

meyo,quenãofoífe o de que acluaimen-

te fe alimenta ; lhes fazia advertir, co-

mo era impoííivel haver a Companhia

por outro modo aíua fuftentação , & o

mais neceíTario, para todas as fuás def-

pezas. A Companhia , Senhores meus ,

não entra nas heranças dos feus filhos,

não recebe eftipendio algum por Miíías,

pregações, & eníino das elcholas. Nem
obriga aos que recebe a trazerem comíl-

go dotes, enxovaes,& propinas. As Sa-

criftias das fuás Igrejas naõ lhes dão

emolumento algum nos enterros, nos

hábitos, nos Qfficios,& nas covas : nem
íaõmuficos, para adquirirem o que fe

grangea nos dias feftivos pelas Igrejas.

Os dotes coníignados para os Collegios

pelos feus Fundadores ,fa6 da limita-

ção, que fefuppóem,areípeytodo que

difpende cada hum delles. Algum lega-

do pio, q ou parentes , ou amigos Ihrs

deyxão em feus teftamentos , não avulta

tanto, que faça fombra naquella Cafa,

ou Collegio legarario. E fe para as muy-
tas, &• groiTas defpezas, affim annuaes,

eoroJMKÍk;, ou naquelle tempo, com a

Ignâclo de Loyola,

reparação dos Feus edifícios , foldadas

dos ferventes, foccorros de efmolas c5

muy tos neceátados , (obre o immenfo

difpendio para o veítido,& fulícnto,não

tiveíTem as rendas, donde lhes vjelíc o

preço para tão carregados empregos -,

donde o havião de tirar ? .

77 DizofenhorN. que tirado por

efmolasdos Fieis.Com efmolas/enhor,

fem mais outros emolumentos , poderáõ

asCafas, que a Companhia tem nefta

Cidade,haver toda aíua fuítentação,fem

fallarmos ainda mais, que no neceífario

para a mefa? Não fera fácil a demonftra._

ção defta reprefentada providencia , fe

ararmos à Companhia as fuás rendas, &
aconíiderarmosfemhum real mais, de

que fe polia valer , como na verdade ef.

tà,& jàomoftrey , difeorrendo por toj

dasas portas, por onde lhe não entra ^ne

pôde entrar, pois heeoufa,que nos ve«

mos comos olhos. E dado ,& não con«

cedido, q em Lisboa podeífem os Fieis

fobreas efmolas,que actualmente eftaõ

diftribuindo entre outros muytos ne-

ceííítados,acrefcentar demais a fuften-

taçao toJa para as Cafas da Companhia ;

a Cidade deGoimbra, ou d'Evora teria

Fieis, que fujftentaíTem as duas Commu-
nidades daqueiles tão grandes Colíe*í

giosPQuem dirá, que fim? Mos os que

zelamos ifto , não coníideramos o que

padecem os mendicantes das eímolas em
as pedir, nem oquefentemos que as

dão, fendo ellas frequentes, & não po-

dendo elles com tanto. Se cada hum de

nòsquizeffc fuftentar aíua Cafa fó do
neceífario para o prato com efmolas,

acharíamos certo efte provimento r Se

depois de nòs darmos a hum pobre hum
pão, & logo depois delle vem outro a

pedir o mefmo^ quando imos a dar o fe»

gundo,jàanoifa máovay pezada. Pois

fe iíto he para húa cafa, & para hum pão
;

para hum Collegio,& não fó hum pão,

mas para todo o mais fuírento , que fe-

ria ?

78 Ouvindo eftas razoes os que ef.

tavão nefte congreílb a&ual de zeSofos

da

! !
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da Companhia , & pcnctrando.fe fem Collegio do precifamenre neceíTario, lhe
payxaó, mas com prudência do pczo de ficaflem as fazendas , ou fendas compe-
todas

;
quiz outro daquelles difcurfívos tentes às luas defpezas, tomando para íi

dar diverfo meyo , para íe livrar a Com * a Coroa todos os mais bens > que exce-
panhiadanota,dequefelhe faz argu- defíem aquella importância lotada. E
mento contra as fuás rendas,& difíe,c<5« que defte modo, nem fe obrigava el-Rey
cordando primeyro com o parecer do a dar coufa algua à Companhia, nem a
defeníòrdaCompanhia,queomeyo das Companhia lidaria com a cobrança, ou
címolas tinha outros mais inconvenien- arrecadação dos bens da Fazenda Real.
tes, que os apontados, dos quaes elleti» A efte alvitre fatisfez o noífo defenfor
nha algúa fciencia,& que naó eraõ me- com outra s duas perguntas, dizendo t E
nores. Mas para a Companhia ter, naõ deíTe modo livrava a Companhia de lidar
fó o neceíTario alimento, mas também tu- pela confervaçaõ das fazendas , que lhe
do o mais para as fuás defpezas todas, ficâíTem, & da nota dos requerimentos
ainda metendo nellas o grande gafto, judiciaesjem as defender ?E fe a parte
que faz com o culto Divino,que he hum lotada naó foífe certa em todos os an-
dosmayores,& de que ainda alli naõ ti- nos, por depender de frutos , que nem
nha vindo à lembrança, dizia elle : Que fempre faõ os mefmos

; quem havia de
dimittiííe de íi a Companhia todas as fa- lupprir aparte, que lhe faltafíe ?
zendas, & rendas , excepto a dos dotes
das fundações dos feusCoIIegios ,& as
tomaíTe el Rey, como bens da Coroa , cõ
obrigação de dar à Companhia tudo o
dequeneceflita para todos osfeus gaf-
tos. Porque defte modo fe livrava de to

§. IV.

Cabado efte ac1:o,que parecia

F
de conclufóes, virou contra'

os argumentantes quem as fuftentou, &
da a murmuração dos povos , & tinhaõ acreícentou o que ouvido por elles ,ain«
todo o fubfidio para todas as fuás de- da os meteo em mayor filencio. A Com-
pendências. Contra efte arbítrio porém, panhia recebe-nos noíTbs filhos, fem k*
naõ fó o que nos defendia, mas todos os varem comíígo coufa algúa ; la os fuiten-
mais, que o ouvirão, fe armàraõ unífor- ta toda a vida, eníina, & os faz homens ,
mes,5ç o impugnarão com hum fó fun* fem pedir nada a feus pays,& dando aos
damento fundado em duas perguntas: filhos o que para viverem he neceíTario.
Como era poífivel prover el-Rey com a E he tal a payxaõ de alguns,que murmu-
Fazenda Real a Companhia de tudo o raõ de quem lhes faz todo efte bem , &
de que neceffita, quando para dar a hum ainda mordem ao mefmo paó , que eítà
vaífalio feu húa pequena porção de ren. dando aos feus filhos, dizendo , que he
da, he trabalhofo cuydado achar nos mal adquirido. Aos Cavalheyros da nof-
bens da Coroa lugar , em que poíTa en. fa Corte, que vivem de grandes rendas,'
trar aquella côngrua f Eíe para efte vaf- & também a muytos, que naó faõ da fua
falloa cobrar, chega a cançar, & a gemer esfera, mas tem groífos cabedaes , ve«
para a haver à maõ ;que immenfo traba. mos nòs empregar muyto grande parte
lho feria o da Companhia fobre a fua taõ dos feus bens em muytas coufas , que fe
pezada arrecadação ? Reprovado aflim poderiaõ efeufar, do luxo com que ade-
efte meyo, naó faltou logo quem atten- reçaõ as fuás cafas , veftem as fuás pef-
dendo à força das duas perguntas

3
inten- foas,Sc enchem as fuás mefas

; fem haver
tafTe foccorrer o voto do vizinho^dando quem zele o confumo deftes bens , no-
outro,comquea Companhia ficaíTe li. tandoeítasdemafias. E dos bens , que a
vrando dos inconvenientes propoftos,& Companhia adquire das fuás rédas,em«
diife : Que lotando-fe efte , ou aquelle pregando eftas no prccifamenteneceífa»

rio^
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*4* Fiá* âo^atriarcha Santo Ignacio de Loyola,

íio,&nada em apparatos dos Collegios, alimentar com efmolas , porque o cuy-

& dos fcus íubditos i nem em íuperflui- dado de as pedir, Lhe tirava o tempo ne-

dadesdo veítido , ou abundância da ceffario para os eííudos.Queria elle ,
que

meia \ antes diftribuindo grande parte foffe comua a viaa dos da íua Rehgi ao,

dos feus alimentos conTmuytos po- por imitação à. dos fagrados A poítoios,

bres • deites bens he todo o ncffo zelo , que também k fuíkntaváo de pao com •

por lhe naõ chamar detracçaó, ainda que prado : Unde tmemm panes aâmanàutm-

fem temeridade poderiamos dizer, que áim ? Quanto mais , que ainda com to-

em alguns naõ era outra couía. Se todos das effas residas, todos os Collegios da

os Reíigioíos da Companhia ,que Me Companhia cm Portugal vivem empe-

vivemnas Cafas,que nòs eftamos ven- nhâdos , & devedores
; & por ventura,

do, fahiffem delias, & voltaffem a viver que o mefeo Será nas outras Provin-

nas íuas, ninguém fallaria mal dos bens, cias. Efte vocábulo,rendas., & W^fê
dequenellas fie fuítentaffem ; & mais nome, fazendas , fazem mais eftrondo

nmytosdelleshaviaõ de fazer comfigo nos ouvidos, do que vulto na poííe em

muyto mayor defpeza, do que he a que roda a Companhia : % fe deita verdade

faz com elles a Companhia. E entaó do quizeffemos apontar breves exemplos,

feu íuíknto havido nas fuás caías , nad ainda dlícorrendo pelas Províncias mais

haveria quem íallaíTe palavra : & no que abaíladas, naó fenac poucQi ,
nem pe.

a Companhia eftà dando a fcus filhos nos quenos os que eftendenaõ mais eiie ar-

feus Collegios , naõ falta I quem falie. gumento
5
o que naõ fazemos ,

por nao.

Deyxemos, fenhores, viver os Religio* paliarmos alem dos termos deita noila

fos de taõ fanta Religiaó,& vivamos nós Hiftoria.

como elles.

8o Affim concluhio eíte difereto ami-

go da Companhia , oppofto a efta ta5

vulgar perfeguição : & fe elle foubera

maisdonoíTo governo, & economia in-

§• V.

8i fk Inda hum zelo, &eíle muyto

Jf\ qualificado ,& naó fem pon-

terior,doquemoftrava faber, poderia derados fundamentos, te oppoz contra

ajuntar aodifcurfo,que fez das efmolas, a fundação da Companhia ,
do qual da-

de que ellafe não alimenta, o exemplo da usos noticia neíte lugar das fuás perle-

Cafa ProfefTa de S.Roque , que não tern guições
;
porque íe Santtí Ignacio ani-

rendas ;&he tal a limitação dofoccorro mado, Sr foccofrido pelo Eípirito Saú-

das efmolas, que pede ;
que fenáo fora o to, naó íatisfízeííe aos reparos do gran-

que os outros Collegios da Província lhe de zelo oppofto aos feus intento? ,
teria

dão , nem para híía parte do fuftentolhe muyto mayor pena, do ?que toda a que

ferião baftantes as que recolhe. E que lhe haviaõ dado as fuás perfeguiçoes,

feria, fe as mais cafas, que tem Lisboa, fó como fe verá logo.

delias fe alimentaííem ? O noffo Santo 82 Andava elle em Ronia perten»

Fundador, antes de formar a fundação dendo a confirmação da Companhia,que

da Companhia, fó de efmolas fe fuftcn- era todo o fim dos feus intentos para glo-

ria de Deos
\
quando no mefmo tempo fe

viaõ, <k ouviaô as maravilhofas obras, &
heróicas acções, aífim fuas,como de feus

companheyrosprefentesem Roma, &
aufentes por diverfas partes de Itália,

como diremos em feu lugar. Econfide-

rendas. A té elle meímo, quando eítuda- rando o Summo Pontífice o muyto que

va cm Pariz.devxou algum tempo de fe obravaõ os filhos de Ignacio em ferviço
1 de

tava^&o mefmo fazião os outros feus

companheyros; mas porque via, que s^s

feus Collegios não havião de ter emolu-

mento algum, que foíTe como recompen»

fados feusminifienos,deyxou porne-

ceíTaria a licita dependência das íuas

M



Livro Terceyró* \M
de Deos, &da Igreja , inclinava-fe á fundação da Companhia , trazendo aO

feu meímo parecer o dos outros Car-
deaes *que naõ neceílkavaó de rtiuytô

impulfo para concordarem com elle/

8$ Êcftefoy otempo,emqueonO'
do, que naõ podia deyxar déferobra da vo,& Santo Fundador da Companhia

t onfirmar a fua Religião por Bulia Pon»
tificia,naõfacisfeytode a haver appro-

szàoviva voas oráculo , vendo o gran»

de fruto,que ellá produzia, & entenden.

maõ de Deos o IníhtUto deffá nova Fa-

mília, que fe offerecia ao trabalho da vi-

nha do Senhor, para propagação., & aug-

mentoda FéCatholica. E levado deita

taõ bem fundada confideraçaõ^remetteo

a rresCardeaes fortemente oppoítos a

Inftitutos de novas Ordens , o da Com»
panhia, para fe firmar na fuarefoluçaõ, fe

viflfe, que o zelo dos que elle efeolhia

para o examinarem, o haõ impugnavaõ.
Entre os três era o principal Bartholo-

meo Guidiciaó, Varaõ de taõ conhecidas
letras,& exemplares virtudes , que no
dia da lua morte, diíFe Paulo III. que era

morto, quem lhe havia de fueceder no
Pontificado , pelo julgar o mais digno

a vio mais oppugnadá pelas armas do ze-
lo, do que até alii a traziaõ arrifeáda as
da áverfaõ dos feus perfeguidores. Co«
mo eftes íó fe lhe oppunhaõ moyidos
por induftrias do demònio>ò inferno to.
do, Sc todos os homens ; que em tantas
occaílões haviaó fido diabólicos inftru^

mentos , para lhe fruftrarem os meyos
dofeudefejádofim, nunca pudéfaó en-
fraquecer a conftancia de Ignaeió, Ven-
cendo em huas a ódios diífímulâdosi em
outras a inimigos deícubèrtos > & em
muytas maravilhofamente foi to de ef-

treytos cárceres , & livre de afròntofas

aceufaçóes -, fem que jà mais defmayaífd
a fua confiança» Agora porém eoníide-

da Tiara. Porém tão oppofto à creaçao randoembaíaçadososfeus intentos cõ
de novas Rei igiões, que não fé lhe podia taõ íuperiores pretextos aííegados por
fallar em matéria no feu juizo mais re- parte da mefm a Igreja , que elle queria
provada, que a déílas fundações. E che- fervir, dando!he húa Companhia de ani.
gavaadizer,que maisnece íidade havia mados combatentes ; ainda que naõ lhe
na Igreja de Déos > de fe reformarei as

Religiões antigas, do que de fe admit-
tirem Outras novas, entendendo que to-

das fehavião de reduzir fó a quatro i &
imprimio hum tratado defte argumea-
to- E como impugnava a qualquer outro
contrario, nem ainda quiz ler o fumma*
rio das Conítituições da Companhia,
que o Pontífice commettia ao feu juizo,

dizendo o que fobrava, para naófeefpe-
rar o feu voto a favor da Companhia. £n.
tendia efte zelofo Cardeal , que melhor
eranaõadmittirna Igreja algua Religião

cahio o animo> naõ defprezou ó cuyda«
do. Todo efte empregou nos reeurfos à
Divina Providencia j poií mèyo dê ora-
ções, & penitencias, aífim fuás, eomo^de
feus companheyros ,

&

promèctendo fa-

ria dizer três mil MiíTas em obfequíd
do feu defejado fim , o qual naõ efpera»

vaó os menos experimentados nas dif-

pofições de Deos, que para moflrar á fua

poderofa maÕ, faz que os mefmos meyos
contrários conduzaõ para as fuás :glo-

riofas obras.

84. Finalmente Santo Igrtáciòjcomo
nova ,ainda que foíTe muyto Santa , do taõ deítro neftas experiências^ bufeou
que yella depois relaxada,cOmò as jà ad< ao Cardeal ; que tão fortemente fe lhe
nutridas, quando eltas vem a degenerar atraveíTou na empreza :& fallandolhe co
dos feus primeyros fervores, fendo en. modeftia na fupplica , que havia feyto a
taõ os exemplos dos Religiofos mais de Sua Santidade, bàftàraõ as poucas pala-
dáno, que de proveyto. Com eftas , & vras, com que afez lembrada à para elle
todas as mais razões , que obrigàvão a totalmente mudar de vontade; Leo cóm
naóapprovar muytas Religiões para fer- attençaõolivro do Summarió ; & Inf-
viço da Igreja> difcorreo contra a nova sieuto dá Companhia ; & taõ inclinado/
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s 44 ^iVd ^fo Tatriarcha- Santo Ignacio de Loyola>

que de ku contrario fe voltou teu Pro« micos com as fuás exhorcaçóes ? & na

te&cr 5 & coítumava dizer depois o que hora, em que Ignacio havia de fer afron.

«bem moftra fora movido por ei piri to de tadocom aqueile caítigo , fahio ao pu-

Dtos.Àmim, dizia muy tas vezes, nun- blicoda Aula venerado pelo mefmo Rey-

« me parecerão bem novas Religiões
;

ror, com demonstrações não efperadas,

porém não me atrevo a reprovar efta ,
mas devidas à virtude, & fantidade, fem

porque me finto interiormente inclinado mais império, que o das razões daqueila

ao mefmo, que eu antes impugnava. E breve conferencia,

cem tac vehemente propenfaõ, que en- 8f E não he muyto, que foííe feme-

tendo, naó pede a minha vontade dif- lhante a eftes dous exemplos o doCar-

cordar da Divina, nem acho jà no meu deaí Guidicião , nefta hora oppofto a

entendimento a força daquelles argu- Santo Ignacio; & logo em outra todo feu

mentos, que de primeyro naó cediaõ a defenfor obrigado de algõa pratica par-

nenhúas razões humanas. O Abbade ticular, que por íe não faber, pareceria

Fernando Ughélhi , Vara© Angular da- ferfonhada. O certo he,queeíle Cardeal

quelles tempos, em hum livro, ctuc in- oppofto a Santo Ignacio, ficou tão mu-

titulou Itália Sacra, diz que Santo Igna- dado depois que o ouvio, foííe , ou não

cio apparecèra cm fonhos ao Cardeal, & foííe em fonhos
;
que 'também os outros

admoeflàra a naó fc oppor a húa obra, dous o feguirão tão trocados nas mten-

que era de Deos. Não fabemos donde çóes, como elle, íendo antes tantocomo

efte Author traz efta noticia ,nem algum elle damefmadefaffeyção a novas Reli-;

da Companhia a efereve ; mas , viíia a giões, E falíando logo todos três ao Sú-

repentina mudança do Cardeal , & não mo Pontífice com hum mefmo elogio de

fendo mais as palavras com que lhe fal- louvores devidos aoínftituto dajCom-

íou Santo Ignacio, que as da breve con- panháa.oapprovàráo uni formes,fendo o

ferencia, em que lhe fez memoria da fua que mais fequizefkemarnofeuvotolo

pertençáo • bem fe pôde conjeclurar,que mefmo Guidiciáo, que julgou fer necef-

em algúa outra hora lhe fallaria mais faria aquella nova Religião] na Igreja de

myfíeriofotaílim como temos dito, que Deos, parabém da Chriftandade , cfpe-

fallou a outros tão contrários feus,co. cialmente para fe oppor à fúria dashe*

mo efte Cardeal, & o mefmo era ouvirem refias,quefe hião eíkndendo por Euro-

elles a Ignacio , que logo mudarem de pa.E pouco depois deita approvaçãocó-

animo. Ifto feviona averfaõ, que oou- firmou o Pontífice ,que era Paulo III. a

tro Cardeal Decano tinha a Ignacio,naõ Religião da Companhia , pela Bulla,que

podendo ouvir louvor algum feu, nem começa: Regimini, como diremos a feu

ainda fallar com elle, por entender , que tempo em outra parte
;
porque 'agora' fó

era fufpeytofoà Religião Catholica \ & fervioefta noticia, quando a damos das

na primeyra,& única vez que violenta- perfeguiçóesde Santo Ignacio movidas

do lhe fallou, logo mudou de conceyto, por zelos Tantos ; & em livrar (elle do

& animo, fem fe faber o que lhe diííe o fummo defgofto,que teria , fe naó viííe

Santo; mas confeíTando o Cardeal, que confirmada a Companhia , triunfou do

interiormente fe lhe rendeo inclinado, commum inimigo, que por todas as vias

tanto que o ouvio. E do mefmo modo fe a defejava verdeíkrrada do mundo,

conheceo vencido o Reytor da Univeríi-

dade de Pariz,quãdoadmittio a Ignacio

à fua prelença 3 &c pratica , pouco antes ^So*
de íe executar o caítigo da íala da dita

UniverfidadeydeOinado contra e!le,por

andar mudando os corações dos Acade-
* CA-
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CAPITULO XI.

Perfeguiçao das MJfoes da Companhia
no Reynode Cochmckina

t
correndo

oannode 1700.

§. I.

86 POr occafíaô de húa fatal mina
de Templos, ídolos , Palácios,,

& Jardins daquelle Rcyno , na qual mor-
rerão fepultadas , & também affcgadas

nos rios mais de duas mil peííòas , aíTo-

lando tudo hum repentino tufaó de ven-

tos,que durou hum dia inteyro;enten«

deooRey, queas noífas Chriítandades

haviãoíidoacaufade todoaquelle eílra-

go,& que fe vingavão os feus deofes

deitas afrontas próximas,& de outras
roai* antigas, quando fe acharão as fuás

cíistuastíefpedaçadas pelos caminhos,
iem cabeças, mãos, & pés , attribuindo-
fe toda eíta irreverência àouladia dos
Chriítãos. E parecendo ifto mais ínvcn»
rodos que os quizeraõ malquiítar com
cURey , & provocar por eíie modo a fua
ira contra a Ley de Deos, então propa-
gada pelas MiíTões da Companhia de
JESUS

}
por decretofeu forão deíírui»

das as Igrejas, &defpojados de tudo os
Miííionarios ,que as adminiftravãoj &
com ordem para que foíFem u!trajadas,&

pizadiís asíagradss Imagens por toda a
forte de peííoas Chriítãs, Gentios, no-
bres^ plebeos, homens , & mulheres,
no Palácio da Corte, & o fas dos Manda-
rins, nas Cidades de todooReyno.

87 Foy eíie decreto o mais cruel de
quantos fe virão nas perfegutções palia-

das,porqueneIíes fô mandavão defter»

radosos Miflionarios, lemos obrigarem
a pizar a fagrada Imagem de Chriílo cru-
cificado:& fendo violentados a fazerem
efta facrilega irreverência os Chriítãos,
ainda deites fe exceptuarão as mulheres.
E contentavão-fc com carregarem aos
que a não quizeífem fazer de pezados,&

Livro Tercejrol
. fo

groííos madeyros da medida de doze
palmos, que juntos por arte em forma de
eícada,aííentão em ambos os hombros :

fobreíahmdo a cabeça entre elles entala-
áãj repreíenta efta fabrica a figura de
canga, padecendo com cl!a huainfopor.
tavei torturados que vão fentenciados a
tão carregada pena.

88 Entre as alfayas de hum noíTo
Miílionario João António Arnedo Hef-
panhol,que era o Superior das MiiTóes,
fe acharão algúas Relíquias de Santos,
&íe mandarão levar por ordem dd»Rey
ao feu Palácio, juntamente com os orna •

mentos,Calices, & Imagens , para tudo
ferqueymado. E abraçando eíta occaíião
o foberbo Rey, para acredifar o feu zelo,
fez hua exhortação publica aos que o
ouvirão; na qual diíle , que foubeíTem
todos, como nòs fíngidamente cõ aquel-
lesoííos moídos, & dados embebida,ou
comida medicinal aosCochinchinos, os
enganávamos, & elles violentados pela
força deites feytiços fe paífaváo aos Eu-
ropeos, & feguião as fuás doutrinas. E
foy de tanta erUcacia efta oração, que Io-.

go,fem fe duvidar da fua verdade, forão
poíias as mefmas Relíquias nos lugares
públicos da Corte,onde eftiverão alguns
dias para afronta noíTa,& pregão dosnoí-
fos encantamentos.

£> II.

8p "ITOrãofe depois feguindo os fa«

P crilegos defacatos , & aporia-
íías dos que meterão debayxo dos pés o
rodo da fagrada Imagem de Chriíto;.
mas também para alivio do pezar dos
Mislionarios, ík Chriítãos , triunfou do
pérfido Gentilifmo a conftante firmeza
dos que a veneravão , & adoravão , ven»
do. fenos feus heróicos aclos o frutoda
trabalhofa cultura das MiiTóes da Com-
panhia. E entre todos os feus exemplos
foy muyto íingular a generofa coníhn-
cia de hum Capitão Dom Paulo Kiende
illuftres merecimentos, o qual appare-
cendo na Corte diante dei R.ey , a cuja
prefença foy ievado prezo, & carregado

N com
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í 45 /fii£j <fo Tatriarcha Santo Igmcio de Loyola,

com oafrombfo, & intolerável attefa- gos faruo adies rendido, fazendo bum

do M chamada canga , depots de lhe ligeyroíoque no fagrado retrato ,
com

mandaroRcycom irado rofto,qucou protefto publico, de que naô por deyxaf

pizafie a imagem, ou perdeííe ávida, aíantaLey, mâspor condefeender com

íefpondeo t Ainda que eftou aqui ren, os parentes, commettia aquelle cnme.fc.

dido às voíías ordens.Potentiffimo Rey , fazendo-fe logo delle aviío a Corte,ien-

nasquefaóoiíenfas de minha Religião,* tindo el-Rey, de que Dom Paulo refpey-

não vos devo obedecer. Porque meu taffe mais as razões dos parentesco que

oáymollrandò-mccmhúalgrejaafâgra- a fua,náo revogou o feu pnmeyro de-

da lmapcm,quc era retrato do nono creto, ordenando fegunda vez, que roííe

Çreador, tão compadecido dos homens, degollado,E antes do irrevogável,^ ta-

que por feu refpeyto viera ao mundo pa- tal corte da vida, tornou Dom lauto a

ra o remir dos feus peccados, morto em protenaraFédeJESUSChníto,em quç

huaCruz; mediue,quemedeyxariapor morna,& derramando muytas lagrimas

precíofa herança a fuafantaLey, para eu fearrependeodofeu peccado, que pia-

a guardar,^ morrer por cila, impondo- mente podemos fuppor teria perdão no

me hum preceyto, no qual me ameaçava Tribunal da Divina Miíericordia.

com a negação de eu fer feu filho , fe a

não guardaíTe, Irritou rantoao impio §. IH<

Rey ,& aos Grandes da fua Corte efta
'

•*-• -

confiflaóde Paulo, que logo alliprof- 90 A Cabado ofegundo mez deita

trados de joelhos lhe pedirão todos,que £\ perfeguiçaõ , forao levados

osdeyxaíTem comer a bocados aquelle todos os ptezos daquelle tempo diante

oufado Chráftão; no que não veyo eU del»Rey , carregados com os feus ma-

Rey, ainda fendo eíta a pena capital dos deyros dos hombros. E depois de larga

mais facinorofos ; masordenou,que fof. demora,mandou elle,que fe nzeílem am-

íe degollado. E em chegando ao lugar da mais pezados os dos Padres turo-

deíla execução , depois de quatro dias peos, fobrepondolhe quantidade de ler*

de caminho, logo os parentes fentidifli- ro,& que com grilhões nos pes os pu-

mos do feu fuceeííb o hião viíitar ao car. zeflem em cárcere mais apertado , & eh e

cere, dandolhehúa porfiada bataria,para perpetuo. Que às mulheres lhes cortal-

o fazerem defiftír da fua refolução , di- íem os cabelíos, dedos,& orelhas,fe nao

zendolhehorahuns, hora outros, que quizeíTempizaraImagem,8c aos homes

os não quizeííe perder a elles , perdeu- lhes fizeflem o mefmo, ainda que a pi*

do-íe a íi. Que advertiiTe, como com hú zaííem ; mas que aos repugnantes tirai,

mefmo golpe,cortando pela natureza de fem as vidas com a morte da fome.

todos, os feparava para fempre da fua pi Entre as mulheres fe acharão três

companhia por efte modo mortos. Que de exemplar vida , & jà provecta idade,

fendo elles Gentios,& ignorãtes da Ley, Ifabel Mau,Mana Son,& Paula Don,que

que elle proteítava ;
ncavão fem culpa naõquizeraõaggravarorofto deChni-

própria comprehendidos na indignação to com o facrilego defprezo dos teus-

Real, perdendo por fua caufa os feus pés, ainda fendo muy to atormentadas, fc

bens, & depois as vidas. E q para fe evi

tar odamnodetantos, tocando elle le-

vemente com o pé a Imagem,que lhe mã»

davãopizar,fatisfanaao amor dos que

ifto lhe pediáo ;
& com eíla breve acçaõ,o

preceyto do feu Rey íeria obedecido

depois deviíla a fua conftancia ,
foraõ

para o cárcere , onde a generofa Ifabel

Mau, fendo importunada de muytos,

que a perfuadiaõ ao defacato da Imagem,

refpondeoahum dos feus parentes, que

lhe perguntou pelo motivo da teyma de

Faulo então com eftes continuados ro* querer perder a vida
j
que quando a bau-

tizàra



Livro
tizàra o Padre Bartholomeo da Cofia da
Companhia de

J
"si SUS, logo lhe deu

por regras, que raõ quizeífe mal a nin*

guem, que naõ ccbiçaíTe o alheyo, que
rcgaíle pelcbemdc todooReyno, prof*

peridede dos Mandarins,& faude dei -

Kcy :& que fendo tudoiíío bom , naõ
pedia ella deyxar a fanta Ley , que o en-
sinava- Eacrefcentou, que fó a coníide»
raçaõ de que poderia meter elía debay*
xo dos íeus pés o roílo de Chriíio Jeíus
íeu Rcdemptor

; de tal forte tremia j,que

nada a adombrava a ameaçada morte^nem
aarrifeada vida, que parlaria ,fe livraííe

com ella. Vifta eira confiante firmeza,
executoufea fentença com aSgúa modi-
ficação

;
percue o certe foy de aigQa

parte dos cabellos, orelhas,& dedcs,em
Maria,& Paula, ficando livre a confiante
Ifabel por induftria dos parentes , que
ió nelia fizeraõ parecerexecutado, fem
que o foííe,o decreto Real , fentindo,
chorando, &lsmentando ella muyto a
lua defgraça, por naõ padecer o que pa-
decerão as outras.

92 Comos prezosdefia occafiaó cf.

tayaóosdousMiffionarios da Compa-
nhia os Padres Jofeph Candóni, & Pe-
dro Belmonte, os quaes fofrêraõ todo o
rigor da prizaõ no apertado dos grj.
Ihóes ., & carregado dos madeyros dos
hombros, fendo eíte tormento mais pe*
rofo ao Padre Candóm, que por íer jà
defeífenta & quatro annos , & quebra,
do , naõ podia dar hum paíTo , ítm
ir ajudado de dous moços , que lhe
íufpendiaõacarga dos hombros, com
grande dor dos que o viaõ taõ atormen-
tado. Alguns dos encarcerados na mef-
ma prizaõ vieraõa fraquear , rendidos
à violência da fome, affinando-fe em pa«
pcl publico apoftatas da Religião Ca-
tholica, & depois de comerem , & piza-
rem a Imagem, eftiveraõ ainda prezos
hum mez, até que por ordem del-Rey
foraõ mandados para fuás cafas, depois
de açoutados, & com os dedos,orelhas,
& cabelíos.cortados.

Ticrceyro.

CAPÍTULO Xlh

Profegue amfmaHiftdria.

§. Ió

93 Uatro valerofos combater*.
tes da milícia Chríítã,por no-

mes António Ki,Paulo Só,Vicen»e Don>
& Thadéo Van , mandados juntos para
hua mefma prizaõ diílante àa Corte , fí.

zeraõ admirar a todos Os que os viaõ IC
morrendo de fome,& fede, fem mais
crime, que o do amor da Ley de Deos>
Muytas vezes os hiaõ injuriar cõ enor-
mes afrontas os Gentios, & lhes diziaõ;
Que loucura heeíía voíía , indignos do
nome de homens ? Como deíprezais o
alimento da vida , vendo quanto fazem
por ella até os perros da rua?Se por natu .

reza fois viventes, como por teyma vos
quereis jà ver mortos? Que mais honra,
que obedecer hum vafiãllo ao feu Rey ?

E que engano de mais condenada imeru»1

dencia, çuydar algum , que vay feguro
ao Ceo, dcfprezando a devida fugcyçaõ
ao feu Monarcha f E ainda parecendo-
vos, que ides bem encaminhados ,maí
tando vos, naõ vos temmaõaddr, de
que £cêò morrendo vcffas mulheres,
vofíos filhos, voííos parentes, & voffos
amigos ? Abri os olhos, homens cegos,
& naõ tropeceis; em taõ evidentes dam-
nos , por nào quereres tocar com o pé
em hua Imagem pintada com apparentes
cores,& fingidos refpeytos. Finalmente
tornay em vòs, fe he que fois homens de
juízo, para reformar eííes defatinos.

94 Nenhum abalo fizera© no conf»
tante animo deites invencíveis militãtes
da Fé toda efta bataria de argumentos,&
pezo de afrontas,ainda que a debilidade
de forças, & violência da fome os hia jà
reduzindo ao fatal efpe&acuío da mor-
te. Até que amortecidos os membros,
encovados os olhos,femcor os beyços,
íemcompcíturaaboca, fendo os íeus

Nij mefmos
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<U% fida do Tatriarcha Santo Igmcidde Loyola,

mefmos corpos a matéria, para ncllcs is ça,* por to .alentos rnuytoeflimadò

a^car o calor da natureza, cahiraõ mor- do. methoroda Corte
;
toy muy to cxt>

tos -Paulo depois dedozedUs.deíietor. piar nas virtudes,* deliro nas corapo-

mento, Vicente aos ícte, Thadéo aos ikôes dos veríos vulgares, quemuytas

oVto,& António aos dez, voando as fuás v^zes crãoaas vida, ,
fctnanyrios oos

dLfas almas ao gozo eternoA glorioía Santos, dcyxando.fc bem -conhecer poc

palma do íeu mart y rio- cftas obras ofeu di«nto,taino t
noW-

o íeu martyno. ^a.^<^^«w.r..^^~---~r--- .

Paulo fó, que era o fegundo dei. todas palavras , como no figmficativo

tes Santos Marryres , & tinha algúasno

ticias da Medicina, em fabéndo do De-

creta das príz©es,vefHdo de feftivalga*

. la, & deipedmdo fe de alguns,que íe ta-

ziaõ difcipulosda fua arte, foy à Corte,

& aorefentando íe ao Mandarim execu-

tório dito Decreto, faliando metafori-

camente ,difíe.-Que por elle en

dos íeus nobres penfamêntos. Sendo

pois perguntado pelos guardas dâ íua

pnzão: corro cria em hum Deos , que

nunca virão ? Refpondeo: Com cites

olhos não o tenho vífto ; mas no coração

jà o tenho gozado. Confeflbufc géral-

mente de toda ávida com o Padre Bd*

monte, Mifíionario da Companhia : êc

que fedifpunhaó es exames, para fedar contando fcffcntaannosdc wade, Ge*

o «rao de Doutor a que o mcreceffeyilio pois de mais dias' de y
ida^ut

:
os outros,

tios proses chamados àqucue juízo ua icu .«»» ^m^ »»'&;"'"••. ',

Fé. E nerque o Mandarim aííombrado 97 QuíMfcdqrfe hua Chnita en.

com cfta propofta taõ defprezadora de ferma dos; olhos , affim da fua dor
,
co-

tormentos,& prizóes, detinha com af- mo da aufencia do Martyr ,
dizialnc em

fe&ada diffimulaçaõ o defpacho da fua faudofa lamentação s O' António ,
quan.

fuoolica : vaíendo-íe Paulo de outra me- do citavas com nos-outros, nos alivia-

tafora , acrefeentou , que elle tinha jà vascomastuasmed;cinas,& agora quQ

gaíladó muytotempoemcavar naquel- tefoftes, tu padeço. E no mefmo tem-

ia terra, por faber que nella eftava efeon. po, que era jà de horas da noytesy10
pre-

didoopíecioíothefouro da morte pade- fenteaobemditoAntonio,quc d-zendo-

cida pelo amor deChnfto 5 & que para lhe : Nãovosqueyxeis,fílha, com etta

elle colher o fruto do fcufuor,naõ def- agua livrareis logo da voifa dor; lhe lan*

cançaria até não dar a vida por feu amor. çou nos olhos alguas gottas, fcaenter-

E o Mandarim, não podendojà ver, nem ma melhorou para íempre j
porque nun-

ouvirahum Chriftáo aíli reo, deiaíian- carnais fequeyxou da mcíma moleuia.

doamorte & provocando os tormen- Outra mulher, filha de paysmuytoaoo-

tos, o mandou para o cárcere , onde aca- radores de Ídolos, que o melmo A ntonio

bou ávida , martyrizado pela Fé de fepdocathcquiftaconvcrteo, &toy »»

Deos, como temos dito- E antes de a padrinho no ado da fua converlao;pa-

perder fez callar a hum arrogante Co- àcck graves achaques em meyo corpo »

íhinchina, que improperava aos quatro fem a aliviarem quantos remédios lhe

fentenciados )Por nãoobedecerem ao im. haviaõ inculcado. E tomanoo dia racl-

perio de feu poderofo Monarcha 5 lhe dif- mo hua pequena parte do vcllido do oa^

Fe o confiante Paulo :Fazeyvòs amigo, toJVÍartyr desfeytoem cinzas, & bebi.

queonoíToRey/jàquehctantaafuapo. das em agua, tocando com a outra parte

tencia,refnícke ahummoíquito morto, do meímo veftido ado corpo ieza,Iogo

& eulogo irey pizar a Imagem. cobrou inteyra faude. A hum menino

q6 AntonioKi, Varão de grandes tambemmuyco atormentado ce_ dores,

prendas^ffim da natureza,como da gra- filho de hum amigo do Gathequilta An-

"i
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X a»
tonio , fruílrados jà todos os remédios E por agradecimento deita charidade
Smicos,&Europcos,deufaudc outra íe. lhe mereceo Miguel diante de Deos a
mclhante bebida de cinzas , preparada mudança, & perfeyçaõ de vida , que lhe
por hum Religioíonoífo, que no mefmo aeonfelhava

: & também para que a fua
tempo íazia lembrança ao glonofo Mar- mulher, citando enferma.pediffeo Bau-
tyr da palavra > que lhe dera no cárcere tifmo dos Chriíiãos ; o qual recebido ,
de rogar a Ocos por citei porque logo ai. morreo logo, & foy a fua alma a gozar a
hem preíença de todos, tomada aquella mefma gloria do parente Martyr
bebida, foy vifto livre das fuás dares o 99 Naô foy femelhante a forte do
menino enfermo. outro Chriítão Martinho

;
porque de-

pois de doze dias da cruel inedia , eftan-

8* Ir * do jà tão exhaufto, que pouco mais po?

o w^r^ r,

^cria ter a*nc*a de vida, não acabou a fua
98 JjOreíie tempo levàraõ prezos carreyra com a conftancia dos outros

§. a dous Chriíiãos naturaes de Chriíiãos do mefmo modo atormenta»
outra Província, Miguel Uver , & Mar . dos. Pedio agua, prometteo pizar a ia-
tinho Thit, aos quaes logo eLRey con. grada Imagem, & indo para fora do car -

denou à morte: o primeyro,que era Sol» cere em braços alheyos , por eftar deíti-
dado,paralhe cortarem a cabeça

; & o tuido de forças próprias, comeo, &vol«
outro,que erap!ebeo,paraqueomataf« touaofeugentdifmo. Eido fez também
íe a fome. Miguel emfahindo da prefen- oijtro Cathequifta , jà depois de fete
ça del~Rey,& por todo o caminho até diâsdaquelle tormento de fome , conf.
chegar ao termo do feu íacrificio , hia tando entaó do que eftes diííeraó, como
moílrando,que nelle havia de dar a alma era intolerável aqueliemartyrio; porque
ao feu Creador

;
porque encontrando a osaíla por deatro hum fogo taõ adivoi

hum,quehavia pizado a fagrada Ima- que por inftantes de continuada pena
gem,o reprehendeo, Sc aconfelhou o lhes vay tirando as vidas, ateado nas
apreflàdo arrependimento, antes de o entranhas o calor natural , por falta do
caftigar Deos pelo feu efcandalofo cri. alimento, em que ellc fe fuftenta.
me. £ vendo no mefmo caminho a feu ir. 100 No cárcere commum dos pre.
maômús velho, oexhortou a melhorar zos deita perfeguição eftava o Padre Pe-
de vida, Sc a levar adiante aqaetinhaco- dro Belmonte Miífionario da Cõpanhiaj
meçado com o Canto Bautifmoj dizendo, de naçaó Italiano, padecendo alli o tor-
lhe , que as coufas defta vida temporal mento dos pezados madeyros dos hom-
naó tinhaõ firmeza algúa , comparadas bros, 5c com efta pena todas as mais cru»
com as eternas

;
porque eraó femelhan. eldades daquella prizaõ, & atormentada

tes ao aparato, 8c ruído, com que hum vida, por efpaço de tresmezes. E em to-
cavaílo ao fom dos feus cafeaveis paífea- do eíte tempo o enriquecerão de mere-
va as praças da Corte ; Sc depois nem as cimentos as fuás illuftres virtudes , ha«
luas pizadas appareciaõ. E fempre hia af- vendo dado de todas fingulares exe m-
«m difcorrendo^&fallando pelo cami. pios em toda a fua vida, que foy pouco
nho por ondeo levavaõ a morrer, dai- mais de quarenta annos, dos quaes foraó
dofantos indícios dos defenganos deita oytoos da fua frutuofa cultura na vinha
vida, & domuyto que havia aproveyta- do Senhor. Adoecendo gravemente na-
do nas lições da verdadeyra. Foy final- quella prizaõ docarcere, & fofrendo jà
mente degollado, & feyto em pedaços o as ultimas anguftias da enfermi^adejpor
corpo , que dados por mercê efpecial induílriasdaofficiofa charidade doPa«
dei Reya feu irmaõ, foraó enterrados drejoaõ António Arnédo feu Superior,
com a veneração devida às fuás virtudes. & muyto refpeytado del-Rey por Mef-

Niij crç
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1 5a. Fida do Tatriarchã Sa

tre infignenasMathematicas ffoy tira.

do do cárcere s
& aliviado das cadcas ,pa*

ra curar da fua íaude o mefmo Padre

Arnédo. Mas foy Deos fervido ,
que

armado com todos os Sacramentos pai.

faffe a fua alma a gozar as felicidades da

íua merecida coroa,defpediacfc*íc de to-

dos os Chriftãos,fem faltar ;com as at-

tenções a todos os ados heróicos da-

qiiclla hora , que iempre trazia na lem-

brança, aos 27. de Março de 2700. E

lsbendoel Reyda fua morte $ mandou

quefeentregafleocorpoao dito Padre

Arnédo, para elSedifpor o íe.u enterro,

como foffefua vontade, livrando affim

de fer lançado no mar , como -fòraõ to»

dos os dos outros Martyresr&-eftà fe-

pultadocmhúa igreja çUftante da Cor-

te
{
onde também defeançaõ muy tos dos

que padecerão martyrio, fendo degoila-

dos nas perfeguições paliadas*.

nto fanâcio de Lopla,o . -

purgando com penitencias o léu crime,'

& emendando es vidas.

102 Foy outro caíligado da maõds

Deos, o Secretario daouelle Eíhdo,nap

menos amante dos feus Pagodes,que li-:

fongeador del-Rey, em lhedàr gofto cò

os exemplos da Chriftandade por elle

perfeguida» Porque havendo elle fabri-

cado em obfequio dos feus deoíes hum
dos mais celebrados Templos daqueilc

Reyno;nomefmo tempo, em que clle

andava mais engolfado nas execuções

deíla perfeguiçàó, ardeo a fua cafa por

hum cafual incêndio, qúe juntamente

abrazou mais de"doze edifícios feus ,, &
outras moradas de caías circumvizmhas-

E obrigado depois por ordem del-Rey a

fatisfazer toda 3 perda dos outros ; com
grande pena fua fe vioneceífitadoa mo-

rar por muy to tempo em hum barco.

§. IH-

IOI Indaque por attifârtios rins,

& permiffões Divinas aífim

créfcia eíia perfeguiçaõ , tendo os feus

aitthorcsdefvanecidà gloria de verem ir

acabando o nome de Chriftaô nefteÃey-

no 5 não era tanto a feu gofío,que naõ

Viffem íobre fi as vinganças da Divina

Juftiça. Porque em húa das horas da ma-

nhã,defcançando o Mandarim fupremo,

& mayortyranno doChriftianifmo,aba«

nicado no mefmo tempo por i tus das fuás

muytas concubinas, cahso morto, lan-

çando-fe fora do leyto,& dizendo em al-

ta,& horrível voz , que morria-; fubindo

lògofobre telhado da cafa os feus do»

meiricos a vozear, 8f a chamar cò gran-

des gntos pela fua alma
j

porque eft a ce-

remonia coftumaõ fazer aquelles Gen-

tios nos feus funeraes ,
quando algum

morre íCOníiderando que lhes vaó fu-

gindo as almas dos mortos. & refultou

defte fatal fucceíío grande firmeza na

Fe dos Chnítãos , & arrependimento

nos covardes Neófitos, que faltando a

cila/ haviaõ pizado a íagrada Imagem,

CAPITULO XIII.

Continha a matéria âamefma perfeguiçé.

103 Uitomayoreraafuria def-

^ta perfeguiçaã nas Pro-

vindas remotas,fendo a caufa do feu ex-

cedo a natural ambição dos Cochinchi-

nas; porque eftando taõ diítantes da

Corte, onde el Rey, ainda que empe»

nhado em períeguir a Ley de Dcos, naõ

fe defcuydava de fazer guardar as fuás, •

cafírigando aos feus tranfgreííores,& de- 1

linquentes 5 os que viviaõ taõ feparados

deftas execuções politicas , que também
'

faó contra os latrocinios , & outros cri-

mes communs ; cortavaõ com o titulo da

íua religião oífendida pelos Chnítãos,

capeados os feus intereííes, & diííimula-

dos ódios, matando a huns, roubando a

outros, defpojandoas igrejas de tudo o.

que os podia enriquecer. E por eftes mo-

tivos taõambiciofos, como facrilegos,

foraõ prezos, atormentados,& mortos,

Ghriftáos , Cathequiftas , Neófitos ,
&•

outros

1

'

l \

w
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outros confocios daquellas Chriílanda. debayxo dos pès a Santa Imagem & endes,exceptuadososque fepudèraõ re- tregandoasccuíasdocultofaorado Co-
tirar,&elconder pelos montes, por naõ mo Rofarios > & eítampas d? Samos
lc verem obrigados a oírender com taó Mas também foy muy to doriofa a cotenorme defprezo a íagrada Imagem J ítanciâ de outros ainda do fexo maisquerendo antes arnfear a vida ; & per. fraco, cOmofoy a de hua menina cooider os bens, do que por em perigo a ffl. mais aIcntos,quc annos

5
porque fó con-

B<X'j'n ,. . .

tava dezafeis; para fe naõ render à vio-

fJ°A
hua deíias Províncias at lenda facrifega, animada com o exem-

rio.rfir"' ? » í^ ^ 1^" PIodc outra cafada por n0melgnez,qué
rios da Companhia, o Padre Jofeph Cã- era de vihtc & nove. A qual depoiídeaoni,doqual ,a difames alguacouía,& combatida também com o defamparo,

£dr ír?"5*
m
l
ISJ ar

§
a noticla

'
& ° cm <?^ deyxava a feus filhos, & lhos pu-I adrcChnftovaoCordcyrooriundDde nhaõà viíia,para fc condoer dcllcs; fc

^"r?-^ " 3 Ind
f

l^&,

Cm Macá° > chados 0â olhos â eftes aperrados lUsiiondc fahmdojaprofcffo do quarto vo. do coração, acabou do meimo modote «rã livrar da tormenta, & naõ dey- confumida no tormento, fazendolhe cõ.

ííf «ii?T? .
p3y 2 innumera < Panhia tresditofos amantes da Fe, cha-

rh"

S

-
UC

c
Ça
S i & d0U

f
rinâ mâdos António, André, & Lourenço, fi.Chr fja ,comooutro S. Paulo,padccco. lhos de hum Mandarim tauyro graie,es trabalhos, & perigos de mar.Sc terra, que fez quanto pode, para o diffuadií

didn^ ÍT' ?
Ó Incu1?™ eíc^* cahir, por cftar radicado nos defejos de

S^r^i 7°j]aa
?
eâçad0 demone

>
quinícannps

, pedindo rempre ndlc* a& ladestalccido nas forças por ialta do Deos a morte porfeu amor.
alimento

j
mas fempre fiel operário na

cultura da feàra de Chrifto. Fazialhe <?. II.
companhia hum eíhidante modcfto , &
de íantos coftumes

, por nome Francif- 106 JTH He gando a ftrtfesiiirtô aos

totodFvT? Tr"! ^
POn^d° PS * ^ conL do R&noStMi

conhlf/ A l°
kph Candó^COm ^ em hua das Miffões da Companhia aconhecida capacidade, para fer da Com- Padre Jofeph Pires Portu*uez jà compnhia&morreo.aperegnnaçaõdoPa. emeoannos^e operário E^lcoSdreCordeyro,comfinaesde fercícolhi. Soldados de húas companhias™In es!

vmte &1 ?,

S Pârâ 3 ^ ri
,

a ^raldade
f*

que difeorriaõ por aqucllas pa

S

SrS"/ Cn£§OU/ 5fS csecuta"do^ P^ões do Decreto R aí

Toaõ Antomol^f^™ ****« a fizeraô b§° no if™0ce™e ^dre, atai

í?h inw
ned° » navcní hvrado dolhe as mãos atraz das coftas , fem lhe

íantos^?f£|M XaVlet de dÍZercm Pa!aVra algQa ' #^ acompanhai.
"dSK medlantC

r
a P"0teC?aÕ fe ^^^bra:&defpojandolhe

?
a cafa

cavao ambos guaimente affliôos,& cõ. tros prezos diante do Juiz > onde èftanfiados, repetindo em muitas occaíiões do por algum tempo de joelChumdoade urgentes apertos o feudociffimo Sub Soidados^o fobjugava pdos^abeuS
lof Ardia o incêndio da crue! per- embainhada a catana , atemorizados efi

ÍSftffiSSr^^ ° fCU *™^ ã°Sito
dte ír!Í Tf m

S

3
UC re£r0Cês Ch"raos, q«eoviaô.E alguns jà cSdxao

, pnncpalmente
.

Neófitos
, pondo animados , uíando de húa equivocaçao,,

com

— ^
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1 5 ^ /^ rfo Tatriârcha Santo Ignãvio àe Loyola,

com que elles coítumaô diftinguir a ccffitados,difpondo Deo

s

,
como A'^

Ley de Deos,& a dos Portugueses •, con. thor deflTe í ubítdio daquella aírUta Chn-

tideravaô.queoffcndida erta,naõ offen- ílandade,que appareccfle humornamen-

diaó a outra , & promettèraõ em hum to atcalli efcondido ,
para que putíetíe

aifinado publico obediência ao Decreto celebrar, & admimílrar os Sacramentos

intimado. Porém de nenhum provey to nasoccaíiôesopportunas.

lhes iervioefa fua reftricçaõj porque o 10S Chegou finalmente arefoluçao

Mandarim fingindo nova ordem chega- da Corte, & fentença dos cinco prezos,

da então da Corte, lhes deu a faber , eo. que foy a da morte da cruel media ,
para

mo el-Rey informado do fucceffo
5
man- a qual , em tendo delia noticia o Padre

dava, que naõpizando elles a Imagem, Pires, voltou logo a recolherfe no car.

comofe tinha decretado, foffe elle em cere, defobrigando ao feu fiador doem-

tudo obedecido. E fó humCathequifta penho da fua palavra com a voluntária

por nome ignacio,&húa mulher protef. reclufaõ. Eneíla animava para o marty-

tàraô animofos a Ley de Deos até a ul- rio aos outros renunciados, havendo le

tima hora da fua vida ; moftrando-fe taõ primcyro deípedido por cartas dos I a-

conftame o fiel Ignacio diante de todos, dres Miííionarios , & pedido a todos o

que aííi n como eilava opprimido com o foccorro das fuás preces diante de Ueos,

pezodos groííòs madeyros dos hom- paraalutadaque a morte E fahindo da

bros,foy a proftrarfe de joelhos diante prizaõ, U com elle os outros condena-

da fagrada Imagem, & chorando muytas dos à mefma pena todos com o carrega-

lagrimas lhe confagrou as devidas revê- do pezo dos madeyros dos hombros

reS de palavra!, & obras, muyto a d*W baftante toda ^^Wg
BSf^

pezar dos que as negavaõ, & com afron, Mandarim,, que*.for»g*"g*
iadosqueempraçapublicahaviaômeti- para que fe rendeíTem ao ^ego^eU

dodebayxodo
P
spés o «oftodeChrifto, prezo da W*f*m&«^e»

íemlhescaufarhorror,vernomefmoté. mas »^ h™ S°l^^^K
no que nao fó os Gentios, mas também fua conftancia, fe declarou pela * e ao

Kmaes faziaô o que elles fizeraô.Ef. meCmo^^^SSSSSS^
tiveraõ porém fortes pela Ley de Deos ctíbà^m^M$^^^^9^*
crncoda

P
quellesprezos,quenaõquiz^ vMefprezando .mie vabr, c ma|ou

mandouliftaà Corte com e pêra da re- no feu dan do .mettot . «
^

foluçaóHeal para a fuacaufa. quella ouiaaia uum* ¥

bre fiança, à qual elle fe obrigava, mv defero oceu »**
ida

daffefahirdaprizaóaoPadreJofephPi- ft?>
&feP^fj,""" fa I fua morte .

•

reS ;porquedelledariaeontafeguraem g«l"?""£"£
S'

doMandai.
«odoVempo.quefoffeneeeffarta a fcia ^"^^^'^..Ima.
recondução parao carcere-E porque ha. rim,^W^iUs, o obrigava a

vida efta condieional Uberdade ,
pode o

ffXeTaçtódala Fé abraçoS eom
Padre P.res foecorrer aosChr.ftaos , fc J^ggS^ ffemença, eomoo

&&*£"££££&£ ° ?uZXo, ««.«do animofo ao

tros , levantava aos
cahldW ,

eonfeffava ^™^ , (ua imiocm .

sos arrependidos, & alimentava aos ne- tofaudolasl3Dtimasio ^
r
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da. No entretanto deíh difpoíieaõ pa* predestinado > no juízo dos que píàmen
ra a tragedia,& triunfo do conílante Pa- te fazem eflas coniccluras; promette o
cre joíeph, lidava na Corte o Padre 5ta« Padre Pires eferever as noticas de quepene - joaó António Arnédo , paraoli- eilefcconieffa feguro arbitro*
Vfar da morte j & confeguio o íeu ehari •

tativo intento por meyo dos muycos
amigos, que orcfpeytsvaõ com obriga-
da çorrefpondencia , intervindo tam»
bem a inclinação del«Rey,que naõ me-
nos aíTeyçoado deferia aos feus rogos ,

ainda que mais dependente das fuasfei-
enciasjdo que amante da noífa Religião,
lio Naõ fe podem encarecer os fen-

tidosaffcclos do Padre Pires, excitados
com a noticia da fua liberdade,nem as
amorofas queyxas, que fazia do íeu ji-

bertador, vendo fer a caufa de perde? el

§. Ill*

iti Epois de fete mezes de pri*
zaõ do venerável Padre Jo-

fcph Candoni Vifitador daquellas Mif-
iões, &Chriftandadcs daCochinchina,
fruftradasas muytas diligencias do Pa.
dre Arnédo para o livrar daquella an«
guíliadavida^fc por querer Deos dar-
lheo premio immoftal dos defcariçosda
gloria'

$
fcy vendo eile mefmo muyto

próxima a fuadefejada hora, por fencir. r !V
— f-- |»iiv*4UM«« mducic aaa nora, por iencir

le a coroa, que jaconfiderava eminente, jà vizinhos os correyos da morte, naõE em chegando a lua prefença, arguindo obitantesos muytos alívios do que mêo amor do marcyrio do Padre Pires ao era prohibido, mtroduzidos nocarcereda eompayxao do Padre Arnédo jambos pelas flngulares induftriasdo Padre A»
ri'fg

:

tlm°S filho
fv

da ComPanlí" nédo.E a preparação com queeilefedif.
porconformes com a Oivma vontade, poz a morrer, era

e

Vldente final da glo,terão o que deviao, entendendo quan- ria, que lhe tinhaó grangeado os íeus

ZtlTÁ
CF admlrad°S QVkfm0S ™y t0 §randes to"* > adquiri!juízos de Deos, que com a fua Provi- dos em tantos annos de Miffionario,poídenaa muyto mfímtamente fupenor à fer o mais antigo de todos os fervei da'

cot dos?

L

Pr^gl0na S0S Í£US Cf' *"*«** *> Senhor. Naõ fallavacoados quando, & como quer. maisque nosinftantes da vida , que lhe

PirU\ n!

Vra"
-
fin

!
,mente °

f

Padre reí*ava°> P^ ir a gozar a duração da

Smí, i f '
& m0FCe > íâhiraó eterna

:

nem tirava ™ olh°s da Imagemtambém dos íeus cárceres particulares de Chrifto crucificadoA dos feus grUos quatro companheyros
; mas com di- lhôes , & pezados madeyros , debafxover a forte no fim da principiada batalha dos quaes padecia por todo oS

Im2tvÍ
PrqU

.
e hT PTÚa f3grada fua Pr!^,paradclles,comode Cmz,Imagem violentado, dousfizcraô o mcf. cm que hada de acabar a vida, voar ofeumo por fua vontade

, & io o confiante efpirito à prefença de quem o remio naIgnacio perfevoou até a morte com a fua. Confíffav.jcnaqudles poucos diasm ma gencrofidado de «mmo
, & forra, dos eníayos para morrer,coJo ambic o!

Neôw i

PlnC
°i

dl
5
CCmf °S *>** femP?e % dos augmentos daNeófitos alguns prodígios depois da fua graça , por todos os" acios,&exercidos,morteosquaes deyxados para mais ex- que lhe pudeífemgrangearos feus «raos.«cia averiguação

;
de hum, que moítra Entre as poucas palav?as, que pod? pronao carecer de verdade, fe fazadvertida nunciar /porque as atenu da SSf domençaõ. Porque dizem, quehavendolhe corpo lhe enfraquecias a vo^oy Vetaccommodadoas mãos fdbre opeytoos ba un.ca do feu teítamento , ped-nJoqueoamorta hàraõ rquando lhe q U ize. nelíeao Padre Arnédo, que o enterrai«o dar fcpukun, as virão levantadas: côas fuás cadeas, & ^£Sf& da fua vida , que fempre pareceo de E com cilas iníignias do corpo , & pre"

vençaõ

MH f^
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ã^uh

«to

,»i:
.

>

;J ..'v!

líi

,ci yidadoTmkrcfaSMoIgmiódeLoyola,

5£tf m todos M Saimentos para a ma períegukao tenha paliado do anno da

f
ndo^a^amenr^os osto SSgBSSS Deos,nãodeyxa-

Irmãos, 6cW&^*™**
das fia de a oopugnar, como íe dará noticia

menos aos Chnftaos , & diteipuio^oas *
^ dQ padre

fuás doutrinas, paliou a coroarfc das fc. a^^£g zelo íe deve a que agora
licidades da eterna gloria, matando a to- ftioeao, acujo *ciu »m ^ t>

me ahum exemplar faminto das |ci»h* temos duo.

dades da vida.

ng Morreo aos feííenta & cinco

íinnosde idade, como o íeu,& noffo San-

to Parriarcha : & em eípirando, logo os

CAPITULO XIV.

rn P^rr'?rrha:õceme piranau, iugu w> •

•*-•
... T ,

fueoíí 5 morrer, reLlhèraôcSmpm ^^«^««^^«"/i^f *

rCe o aue podia (et venerada reli. MgtfatkohcaM^U
_..• c ««« ^m Companhia dej&òuò.

quia. E quando o quizeraô compor com

os feus grilhões, &cadcas, como ellc

pedk^naôfe achou eftethefouro; por-

que oh Chriítãos , & Neófitos o tinhaò

roubado ; & naõ foy baftante todo o íen.

umento > com que o Padre Arnélo. fe

queyxou da defeulpada confiança dos

que fem efcrupulo fizeraõ o furto , para

fe refhtuir todo. Foy fepultado com

honorifico funera1,& tudo o que o podia

fazer grave, fentido,& devoto , acompa-

Hehúa noticia recopilada do que con«

taõasHiílorias da Companhia na

quinta parre , que fahio a luz

no anno de 1710.

115

§> I-

Ntrando a Companhia no va*

3l
ftiífimo Império" do Mogor ,

fazer grave, lcntiOO,«aevoco,aLumpd- -* »«» ••- --r—- — , v/
nhando fucceííivas lagrimas os elogios correndo o«^W9

íS22dtoíSt
das fuás virtudes reconhecidas nas náoconfentio Ocos no honorifico cul.

partes da Europa, aonde eíteve, 5c na to,comW^^f!^^^
Cidade de Palermo, donde era natural. baro reconhecia Divindades no boi,

114, Eftahccmfummaà perfeguiçaõ porque o adorava três vezes no dia em

da Fé Catholica propagada,* defendida determinadas horas ; & pela meya noy-

«cla Companhia de JESUS ha muytos te o invocava com mil & quinhentos no-

annos nas Cidades dos Rcynos da Co- mes de venerações ,
contaoas por outro

chinchina , & no anno de 1 700. tão at- tanto numero de pedras preciolas : « no

tentiàdn como fetem vifío ; mas náoJc mefmo tempo parecia que também ve-

taUorte apagada ,
quefe defeípere de neravaaChrifto noffo Redemptor ,

por

novo augmemorefufcitado.Porque con- trazer pendente de hum collar de ouro a

fía vivef amda a Ley de Deos no cora. fagrada imagem de fua May Santiffim*

çaòdeinnumcraveis Chriflâos occuí- E mandando accoinmodar em dia de

tos & fugitivos da fúria deíla tormenta: Pafcoa por hum efpaçofo campo ,
junto

& do melmo modo foccorrida pelos pou- ao alojamento da caía Real,toqoSios-Gm-

cosMiffion.rios,quclhc6càra6. Efcn- teò*to*Co™,*à^r^toBK
do o principal delles o Padre Superior para o povo todo) que alli ieachaHe ,

tez

Toáo António Arnédo 5
peio refpeyto,* levantar no mevo da praça daqudlcarra.

entrada, que íempre teve com el-Rcy, yal hummageftofo Altar cm forma de

náofahirà daquellas MiíTõcs , até que throno,ondefe via ao Sol, como 1 rin.

Deos feia fervido abrir a poma outros cipedos Aftros, coroado com untas m-

mu vros', que os vão ajudar, & íeguir o ses de pedraria preciofa,«W^ "£
feu excncplcE não íe duvída,quc a mef- tros tantos rayos. O dia era lem lonv,
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í>ra afgua de mudança na ferenidade , o ficar ainda de peyor condição Porém a
applaufodos clarins , & atabales ccr.e- máy depois de receber con/o filho a ef-
renreàqudlcfcnivo apparato : quando mola, que o Padre lhe mandava para cilahum repentinorayo decido do Ceo, tu- o criar; voltou com elte pedindo, que odoiíto perturbou , arrumando aquelle bautizafíe, porque morria. AíTim o fez
throno com perda do Emperador em o zeloío Xavier , & imitando o mefmo
mais de cem mil cruzados ;& logo foy exemplo daqueila mãy outras que o
pondo por terra toda a apparatofa oíkn. havião vifto ; também o Padre lhes bau-
ração daquelle campo hum voraz incen- rizou os filhos, fcelles foráo chamados
cho, que ateado na Cidade , & principal- da Divina predeílinaçaó , a ver ao Ce-mente no Palácio, confumio todo o ím-

lc fte Pay, que os havia creado.
£enío thefouro de muytos Reys , & u 7 Convalecendo o Emperador deKeynos,queneí!eeftavão em antigo de- hGa enfermidade, que o deteve no Rev-poííto, vendo-íe pelas ruas o ouro, & a no, para onde fe retirara -voltou oara aprata, desfeytos em liquidas correntes. Cidade, & Palácio a fua Cortejmasnão
ntf Attomto o Emperador com tão fem experimentar no caminho outro

fatal eítrago, deyxou a infauíta Cidade, ameaço da Divina Juftiça , & vingadora

í
eCl

i"°^ Pw a hurn Reyn0 vlZÍnho > máo ^e íuas impiedades. PrecedialK
roandand lr a íua prefcnça ao Padre Jc- neíla jornada o filho primogenitowuan.'ronymo Xavier

, fobrinho do grande A- do por cafo em hum divertimento de ca'portoio do Oriente, & ao Padre Bento ça, encontrou com húa criação de leões -
deGoes, que erao dous M ifíionarios da zinhos, aos quaes o Elefante fobre que
Companhia admittidos no feu Reyno , elle hia montado, trilhou com a tromba acepois de fahirem deUe outros dous, huns,&pozçmfugída a outros • & empor haverem entendido , que de nenhum ouvindoa Leoa oclamor dos filhos faíruroera a fua aífiftencia naquelle Rey hioavingarfedafua dòrj & onVra'íem
no,confiderada a vehemencia das fu- duvida, não obítante aígúa defenfa doperítjçoes do Emperador. E quando fe Príncipe, que a detinha, Fe hum dos dacuydava^queochamadodo Padre Xa- íuacqmidva anaõferiíle mortalmente,
vier, & Góes naqueila occafiaõ, poderia Julgoufe ferbeneficio Divino o foccor-
íer prognoílico de algúa inclinação à Fé ro de quem o Uvrou alli de tão evidenteGathollca:eft Qd fQrças a p£

•

yida ^ bQa
f£

lua teyma nas mefmas fuperíhçoes , em que olhavj para as acções de noíTa Reli -

que fora creado, & do mefmo moio ra- giaó, prognofticando a futura felicida-dicados os antigos vícios. Edcfconfola-. de,fefuccedeífe ao pay no Império,do Xavjer à viíta deita obftinaçáo, em.
F

pregou o feu zelo em outra melhor em- §. h.
preza, que lhe prometria algum fruto

ELiTÍTf
3 Chafídade ChrÍ

í
â '

°

brÍga
* , 1 8 *U Ra jà tCmP° de COlí^r 'míyaentaoafome a muytas mays neceífí. f^la experimentada alternativa

decido Milionário comprando a muy- guiçãoda Fé de Deos nas MiíTóes datos, nao fo os fuftentava
, mas aos que Companhia , que por todo o mundo Ivia moribundos bautizava & encana vaõ píégarfeúl filhos. I o primevro ar!nhava para^a vida eterna. Entre eíles tigo de morte violenta , com oSe humnao quiz

:

o Padre bautiz* a hum, ainda Mahometano ameaçou aoSe Teronv^pedindolhofeu pay^uelhenzeífeo que mo Xavier por reverenciar em publkofazia a outros jpor recear, que livrando onome deJESUS diante do EmperadoTcom vida, nao viefíe a faltar na Fé , & nomefmo tempo em qfe via defprezado

ods

!i



iSh' í"'

'.V
'

mv:

ItiW

il »u'-l i^illii,

' IMfl1

w

Ul! !#
';

ft« fidadoTatriarcbaSantoIgnaciodeLoyola,
_

* * Mafoma naõ fov menos, que o.do aonde os efperava o Miffionano
, & Mi-

fign.ficando a concebida tuna contra ^^ eftc^ >
£mrou h£la na

„ir ^'nenhum modotemerofo o de dczafe.s «no. de idade pedindo o

íinc-ripfií> a de bater ao coração do hm- ícntar na mw uu» uat*.«-i ,

p^teprrqueattendeudoaosfinaes çouomerecmento defuafupp ,c ,
dw

pciauci,^ h
déíTenelie entra- zendo , que nao neceíiitava das liçces

da indignação Divina, deite nrfk entra , ? do as

da às infpiraçoes,^«àStàa oc- ouvia dar]a outros , ella as tomava para

mava ao grémio da Igreja, b^em nua oc ""!;*"
iPmWnte deftra como cl.

eafiaô.emqueeUe%*$%$$ £**SfcSSSSS --edente »

o oJco fruto do Império do Mogor j

o

^|^Sttó«SSSS
tleradormc temperou0« com ^°g~S ainda fabendo,

as efperanças
*JJ*JgS'^ que osparentesa naõ haviaõ de admit,

acreícentou^ueemcmco^nnos paffa q P
a(acom bom r0Íl0jClla o levava

dos,mnguem fallava em mudança oe
a Divina graça lhe

^T^Sfouc^rí havafêrmoS aalmaXhe|ou
Ç
a ca-

te conhecido mnw,& que ia a^ora frln,en,ouavingança de palavras,

permuttndo eu ferido o npme de ^ ^
ChrtftoavosAaoutro^he!^ aavo^ ;

íentença à facnlega apof-

& pregação. B d atoe Mre Xwo» 8 P
fc

*
uvidaYa)emenden.

devidas graças ao Emperador por ene > "J , , ,
confideraçaó,& co.

Realconfentimento, forão drfpondo os <*>> que por tal ta a""">
d|Rciig ia5 .

noffos WSonanosaquella (eàra Euan- -gKS^SSSSSs £f
gelica.daqualfehia ]à colhendo ofru. S^£g£&53i Rdigiaópor

? ' patroaS»^" S/S av. aFé deChrWU
dO

;rc:o^veVemue
d
r-éprefen. ftr »#^»*SSÍ*^S

j kt rv, m^m A-rhrí-fto no Pre- dos Mahometanos, quelogo aune H"e

f±d?B^^^ ria5 defaggravar,faUandoAobrando;a
fcpio de BC em emjiu

mandou a permiffao do
ravcisconcurfos, que de varias partes r

Drépaça6 da nova

Bauíifmo de muy.os c.techumenos ja Chr.ftand.de^fc ™Ç°
d

*
Miffion

a
a.

inftruidos , os quaes em proc.ffao, & co ^"to

r
d

,

ei"
VO^ y felicidade da

pataas « "jKàS^S^g 'gTeV deSftoTftàbelecida nefte In,

IrS^ÃSS^ /eriacontarreduzidcsaofeugremio



alguns Cabos de Milícia de outro Rey

Livro Tercéyrô* "*5?
„, nhaeneadizer,Queover,&ouvirem

no vizinho, a quem fazia guerra o Em- Deos km olhos > nem ouvidos feria
perador por politicas conveniências, & por algíía Divina virtude aos homens
razões de eftado. Rendida hua Fortale- occulta: fem advertir, que do meímo
za dos finados ,& querendo oEmpera. modo por occulto myíteno, podia Deos
dor vingaríe de fete Capitães

, que lhe ter filho. £ logo por fim delta diíputa .
ha viaô reíiftido , comas penas pratica* tomando o Padre afliimpto do mefmo
das na milícia; os Padres Miffionarios que elle dizia íem o entender • pode ex*
interpuzeíaõ a piedade , & compayxaõ phcaromyftcrio da Santiifima trinda-
de próximos , pedindo ao Emperador a de, accommodando as razões à capaei-
cntrega daqueiles rendidos: & conce- dade dos ouvintes*
dida, hum dos Padres Miílionarios os 122 Naõ fendo o fuccelTo dos ar»
levou para cafa, & nella pormeyoda Di* gumentos, comooefperavaõos leusau*
vinainípiraçaôosreduzioàFéCathoJi- thores, paffáraõ aocavilofodas obras,
ca, que depois doBautifmo confeíTáraó tomando todas o principio na traição de
coniiantes. «-.._ J « > ~ *'"- *

§> m
hum domeilico do Padre Pinheyro 3 que
lhe havia pedido a inftrucçaó da Ley,
que elle pregava :& depois de admiti-
do em cafa,infÍGÍoiou a agua de huma
fonte com hum ta! veneno, uue a todos121 T^f^o k animâvaÕ os Maho»

k a
metanos a impugnar a Reli* os que comiaõ o cozinhado com clla,fe <

giaõChnftã comroftodefcuberto,por« pultavaem hum profundo iomno.Foyo
que os refreava a inclinação

, que elles primeyrodeftes dormentes o mefmo Pa-
luppunhao no Emperador; mas quando dre Pinheyro, o qual reconhecendo a
lhes parecia, que lem a offenfada Ma- caufa, ainda que tarde, porjue vio,que
geltade podiaõ desluftrar com algúa no- os chamados pelo traidor ao roubo do
ta a Ley da Chnftandadc , naõ perdiaõ feu apofento, o hiaõ defpejando : fez cõ
occahao.Emcertahora diante do mef- tudo ajudado do foccorro, que pedio demo Emperador diíTeraõ em tom derizo, hua janella^quenaõfortiíTe oeffeyto to,zomb

^
ria

> que naõ acabavaó de en- dodaquella tramoya.Mas antes fugindo
tendereíta Ley , ouvindo dizer ao Pa- para Mecao íeuauthor,& naõduvidan.
dre Miffionano Pmheyro, que Chrifto do depois de bem armado , como elle
era P i!ho de Deos, fendo o feu eftado de cuydava, com as forças do Alcorão dif-
Celibato.E porque a repoíra , que pedia putar com o Padre Pinheyfio , reconhe-
eíic argumento, naõ podia fer reforçada ceo ,a verdade mediante a compayxaõcom fcienciajôc letras fagradas por in- Divina,& confeíTou , que fona Ley de
capacidade, & indignidade dos arguen. Chrifto fe achava eterna felicidade,
tes, lhes tapou as bocas com hua feme- 123 Ainda foy mais gloriofo, que
inança natural

, fallandocom o feu mais efte, outro triunfo da noíTa Religião, em
arrogante motejador, 6c lhe perguntou : hum conftante,& nobre catechumeno ,tltà Deos vendo o que nòs fazemos , & que para podercom liberdade abraçar atambém ouvmdo o que nòs dizemos ?£ Ley de Chrifto, fugio de fua cafa para anao podendo elle negar efta verdade , do Padre Pinheyro, & com tal firmeza,
pois aUi a confeífou de publico

5 como que confiado nella , naõ duvidou o Pa-pode ilto íer inftou o Padre , naõtendo dre entregallo à mãy, que logo eraveiug-
Deos nem olhos, ncmjouvidos ? Emmu- tequeyxofalho veyo pedir :& porque
deceo entaó o idiota por lhe íaltarre- depoisdeotcrcoftfigõ,atépor confey-
pofta

.

jnaõ dcyxou depois de foltar ai- ções venenofas o quiz obrigar a retroee-
guas defatadas palavras, nas quaes yj. der; elle reconhecendo o damno, voltou

O com
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Fida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

com fegonda fuga a bufcar os braços do _ J—.

padre. Vieraó logo os parentes, & aou-

gos , acom panhados com a máy ,a repetir

ao Padre a entrega do generofo mancebo,

que também o Padre naõ fez, deyxando

ao mefmo catechumeno a fua própria

defenía. E foy efta taó reforçada de ra-

zões, que o naõ podêraõ enfraquecer ,

nem com a violência das mãos , que lhe

chegarão a pôr ; mas antes ellc os envif-

tiriacomaefpada feyta,feo Padre lhe

P I T U L O XV.
í

Da mtfma matéria.

§• h

124, Oda efta profperidade da Re-

ligião Chriftá fe attribuhio à

tiria com a eípada teyta , le o l'aare me favorável affeyçaô do Emperador , que

naô obftaffe, por enrender, que entaõ fe crefcia cada vez mais , & naquelle anno

faria criminofo , & iíTo era o que in- íe reconheceo fingularmentc avultada,

tentavaõ os cavilofos Mahometanos. Porque em Decreto feu publico deu un«-

E para concluírem a fua determinação , verfal liberdade para íe abraçar a Ley de

levàraô a iuizo ao innocente Neófito Deos,oque jàhavia feyto de palavras

prezo por hum laço de cqrda ao pefco - & ainda que eíta fua Real deliberação toy

ço & com hum grande libello de cri- muyto. contrariada com pretextos poli-

mes faopoítos,fofrendo no caminho os ticos, mas interiormente Mahometanos,

opprobYios, & ainda as pedradas da pie- prevalecerão as diípofições Divinas
,
&

be.quelhe ficava vizinha , rodeando-o fahio o Decreto affinado pelomeímcEnv

numerofas turbas, que concorriaõ a ver p
erador,remunerando o Padre nnlicy-

ofim deíh trasedia.E chegando ao Tri- ro efta taõ elevada mercê com a Vida de

buoal daquclfis Juft.ças, foy primeyro Chrifto,queoPadrc Jeronymo Xavier

tentado com amigáveis razões de bene- havia compofto em idioma Pcrfiano.De.

volencia, de brandura, & também com pois dcftc obfequio benevolamente re-

offertas de grandes honras , & por fim cebido pelo Emperador 3 teve lugar ou-

com o perdaá das fuás culpas .lavando- tro de femelhante eíhmaçao , em hum

fe com agua do rio Ganges, por crerem, quadroda Imagem de nofía benhora do

que cila tem virtude de purificar as ai- Populo,dcfingularfermofura,qucosFa.

mas das maculas de todos os peccados. drestinhaó poOoem publico, para ve«

Rmdo-fe porém o alentado Neófito def- neraçaõ dos Fieis. Porque fsber.cco

tafuperítiçaó, & naõ temendo a morte Emperador do univeríal concurlo, que

com que o ameaçavaó, fenaó retroce- hia a vera fagrada Imagem ,
pedio, que

defle, foy aprefentado aos Julgadores de também a trouxefkm a Pa.acio para a

outro Tribunal, os quaes defeíperados ver,& venerar :& que ao menos por nua

de o poderem torcer, precedendo a cef- noyte o fizeflTem depofitano caquclle

faõ de todos os bens no dominio dos Thefouro; porque queria dar vii.a ocl.

PM s, o mandarão levar, & entregar ao UatodaaCafaRcal. E affim o íczfal-

Padre Pinheyro , com tanta gloria da lando de Chriíto , Sc de íua Sanuffima

Chriftandade , corno confufaò do Ma. Mãy, taõ pio , & bem inftruido ,
que a

hometifmo. todos admirou,o que diffe, & lhe ouvi-

raô louvar, naõ lo os domeiiicos, n>as.

também os Cortezáos , poílo que Ma-

hometanos.Da cultura defta feàra do Sc-

<*&*,
•

nhoríe hia colhendo grande fruto, ainda

em Cidades diftantes da Corte;como foy

o Bautifmo dos filhos de hum Embayxa-

dorPerfiano,que osoffeaceo ao Padre
Pi.

< L. M
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P'mhcyrO)pávà ferem admittidos aogre
mio da Igreja de Cbrijto.

I2f Morrco poreíie tempo o Em-
perador, & como íe julgou, de veneno;
porque lhe íuccedeoofilhojà muyto an-
tes anrbiciofo do Império , & affeyçoa-
do aos Mahometanos ,q ue lhe applaudiaõ
cite animo. E fendo o Emperador Prín-
cipe dotado de todas as prendas Reaes,
acabou a vida fem o principal para a fuá
falvaçaô, porejue naó reconheceo

5
nem

confeíTou a FédeChnflo,daqualfóte«
veaquelles políticos íinaes, em quecon-
fiavaôos MifIionarics,& fentiraõmuy.
to ver mal-logradas as íuas efperanças.
Poucas horas antes de efpirar, declarou
porfeufueceífor ao filho, mas naõ faí-

lando com elle por chegar à fua prefença
yà de todo perdidas as vozes. E com Cu
naes externos, ainda em feu perfey to jui-
zo,o fez reconhecer de todos os prefen-
tes, feguindo-fe pouco depois o applau-
fodos Mahometanos, que com jurame-
to lhe fizeraó dar palavra de ferdefenfor
da fua feyta. Poucos choravaõ ao Em-
perador morto, fazendo companhia a
eítes o mefmo filho;& ainda quando ef-
tava femivivo , naõ eraõ muytos os do
cortejo daquellahcra , & mortal aufen-
cia, de quem todos os dias fe fazia ado*
rarde innumeraveis vaffallos,dando-fe
a ver a todos de huadas janellas de Pa-
lácio.

p n>

nó
(

Aquelle tempo por diante fi-

cou prognoíiicada grande
perfeguiçaõ da Religião Catholica, &
por confequencia dos Miffionarios da
Companhia feus defenfcres,ccntenden-
dofempre com os Mahometanos. Mas
de tal forte temperada pela Divina Pro-
videncia , que donde menos fe efperava
efta opportuna modificação de traba-
lhos, alli a encaminhavaõas

edifpofiçces
do Altiffimo. Jehanguirus , fucceíTcr do
Emperador defunto , vencido mais da
razaõ,que da palavra dada aos Maho*

erceyn, ^
metanos, naõ fe defafFeyçoavâ do que
via obrar, & ouvia dizer aos Miffiona.
rios, ainda que reluclante fempreo Ma.
•hometifmo. E o principal eírimulo deita
naõeíperada inclinação, foy a fidelidade
dosChriftãos,&dos Miffionarios feus
Meftres, com que fe portavaõ no tempo
da rebelião movida por feu filho Cofroo
gloriofamentevencido

j & os da conju*
raçaõcom extraordinária vingança caf=
fígados.

127 O primeyro Miffionario da Có -

panhia contra quem fe armou a inveja
Mahometica, pela ver taõadmittida no
agrado do Emperador, foy o Irmaõ Ben.
to de Góes Portugoez, natural de VjHa»
Franca, recebido na Companhia depois
deter paífadoà índia com praça de Sol*
dado. Era de todos conhecido notalen-
to para emprezas grandes ,& de experi*
mentada virtude para as confegulr, o
qual ainda em vida do Emperador Ake*
baro fora mandado com os defcobrido-
res do Reyno de Cambaya, & nelle bem
vifto do Rey , muyto a pezár dos Mâ«
nometanos, por lhe ouvirem confeflar a
Religião Chriftã.>& praticar a fua ver-
dade com razões , & exéplos,naõ fem os
admirarei. Rey. E por nos naõ alargar,
mos muyto , deyxemos de eferever os
íuccefíbs delia fua peregrinaçaó,que foy
de muyto rodeyo de caminhos , & mo*
leílias de trabalhos, aosquaesdeu fim a
fua gloriofa morte, por íe entender,que
a induftria Mahometana lha difpuzera
com oceulto veneno aos primeyros de
Abril de 1607. E depois de fepultado có
todoo funeral poífiyel pelo Padre Joãã
Fernandes noíío MiflSonano , que entaô
lhe fazia companhia

5
provocou aos Sar«

racenos à vifta deite ceremoniai chrif*
tão a húa alternativa de razões, que ri ve*
ráo fim com quatro mèzes de cárcere,eni
quedetiveraõ ao Padre Fernandes, te*
merofos do Real refpeyto , que os não
deyxavaperfeguir aos Padres Miíliona-
rios a roílo deícuberto.

Oij r/.IIL

*
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Jfofc í/o Tatridrcha S4M0 ígmio de Loyoh,
. ~ " tornou a tirar o mefmo nome de Chrifc

ç# XII. to, acrefcentando juntamente a reveren*

cia, porque o chegou à boca. Adrr.irado

COmo Deos noíTo Senhor hia o Émpewdor, &com eile todos os pre*

fuavizando os amargores dos lentes, paffárão daquehe grande eípanto

Operários da fua vinha com a doçura do a outro muycas vezes rnaycr >& com ra-

fruto,que também colhiaoi depois da zao.
A -Anmf.n

morte violenta do Irmão Bento de Góes, ;
30 Porque tirado efcondidamen-

& prjzáo do Padre Fernandes > florecia te da urna o mefmo nome , o Emperador

n* principal Cidade do Império do Mc- o entregou com fegredo a hum riosieus

por a Religião Chriitã não ceifando Cortezãos^ & infinuandom^
de a impugnar os defcnfores do Maho. ao mono.quc moítraíTe o ****™****

mctsímo, que fentião ver tão defpreza- dadeyro Deos ,
chegou eile , & tocando

doàfombradoEmperador.Vendo-íe a í- nas mãos com defprezo a todos os ou,

fim tão favorecidos os MiíGonarios,ani. tros efcrutiniòs , os deyxou.ficar ,
M

ir.avSo.fc a reprefentar de publico as logo aonde eftava o Cortesão ^pcíta-

materiasda Religião CathoHca, como a rio fccr«odo ftgradonooic 4 o obrigou

doNafdmentodeChrifto,&íua Pay. à reftituiçao do que tinha efconàdo.E

xão,fc Rcfurrevção, com a vifta de tu- porq tudo líto poderia ter parecido m

do amiillaque faz viva a Fé dos mefmos duítria,& não myíteno aos profhetes do

myfterios, conforme os tempos deftas, MahomeufmajoEmperadorexchmou

luas memorias. Muyta alma deu a todos & fallando com honoríficos rcípcyjos

riummaravilhoíocaÍQ,quc fez esfriar

o orgulho dos Sarracenos* motejadores

de tudo o que podia fer argumento con*

traas leys do feu Alcorão..
"'. \z$ Era muyto celebrada naquelle

tempo a fagaeidade dehum bogio , pare»

cendo nas (uas monarias hum adevinha-

dor de íegredos. A efte mandou o Empe-

rador, que deífem em doze eferutinios os

Opmes de outros, tantra Legisladores ,

de Chrifto,deíejava,que entre os Pa.

dres Miffionanos,&os Sarracenos dai-

li por diante fe conferiffem pontos de

Religião, dignando4e elte mefmo de af•

ílftiratodos,não fáçomOí tefòemunha,

mas também como defenfor da verdade.

1 $ 1 Diverfas foráo eftas 01(putas

defejadasdo Emperador,mas não dos

Mahometanos , ouvindo eile em algfias

a futilidade dos argumentos,& repelias

comoodeMoyfés,o de Çhrifto, o de dos feus mais^^3
!?^

5^ "^^i^mMbjM de Bruma ,.& outros vene- melhantesa que derao, quando os pro-

ridos pot taes na m>m P& W* elle
y
ocou

» Para, <l
uc^em as ma™Vl "

tiraíTeS hum vafo , emque fe fechai- lhas de Mafoma ,
defecando tudo o

fem os ditos nomes eferitos ,0 <fequcUfi que ellcs havião dito nàquella hora. Por-

que era o Author da verdadeyra Reli» que hum dos da íua maycr nobreza,^ fi.

lião. Não fedeteve muywomonoA ti- dalguia,que fe achava prefente, toma.v

IWlogo o nome deChrifto; & pouco doa mão. namefma matéria para referir,

fatisfeyto o Emperadorcom Q que fe via, binados prodígios do feu Proteta,di«e.

por temer quc fcria. cafo,oualgúainduf. Que.cahiodo era certo tempo a tuado

tria do dono daquelie bruto , mandou fa, Ceo,& defpedaçada na queda, Mafoma

zer nov.os eicrutinios com efaaratecs. ^'^^^P^^^^r^Z
diverfos,&fó conhecidos dosfcusEm. tesentão dívichdas. Mofírando.|orern

bayxadores,&outros Mmiftro^quando o P*dre , que ^f? ™* * f°dos ^s

comellesfeccmmuniçav.a.eomfecretací- argumentos, a falfidade daqueiia imagt-

fra. Mas não' íc enganou o bogio com o nada fabula , aífim no muyto que exce •

disfarce da letra
5
porque fegunda vez dia a Luaa toda agrandeza da terra, ca-
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x $tmó noimpoíTivcl da íua cahidb doCeo, pia mgratidaô><!a qual pudéramos con*& a evidente talta de algúa hiftoria, que tarinnumeraveis exemplos, fe permitif,

a conraflc} mandou o Empcrador cailar fcmànoíTapcnna algúa digreífaõ. Deraã
aos ignorantes daqueile eongrefío, nn
Uo-íe do que lhes havia ouvido.

J 3 2 17 Mmuytofoyfemelhanreaef*

gs Mahometanos a hum Vice Rey das
principaes Cidades do Império cerco
libcllo contra os Chnftâos,dizendo del-
ks, que com feyticos reduziaõ a muy.
tos a íeguirem violentados os feus exem-
plos; & por fazerem de noyte muytos

te iucceíío o do agrado do homicídios : & que fe fartavaó de aui*
ij-mperador, quando perguntado! o Pa- zadosdaíubítanciahumana.OVice-Rev
tíre pelo meímo Príncipe

} porque razaõ crendo o alíegado
, decretou loco com

ei.ampavamos a Imagem de Chnflo en. pena de grave caít lgo
5
quc os Padres dê-

ire ladrões
, & naô entre Gortezãos do tro em. cinco dias dcyxaffem a Cidade. &<~ea

i

jmais em afrontofo patíbulo, que os moradores deteítaffèm a Ley de Chri-cm loberanoThrono-appIaudindomuy fto, entregando os filhos innocentesa
to a reporta , que lhe deu o Padre,& ou- Mcítres Sarracenos

j para os doutrina,
virão tr.uytos. Chriílo para nos livrar rem com os preceytos da pátria Reliriaó
<ca morte a que eftavamos condenados, deyxando a èíírangeyra,fem fe admirti.quiz lendo Decs fazerfe homem , & dar rem as juílas razoes dos fentenciados: &
ornoíloamor a própria vida rencaõpa-. fendo a principal a faculdade publica do

ra perpetua lembrança defta fua arden-
timma charidade , & fingular eítlmuio
do noflb agradecimento , o fazemos pa-
tente aos noúos olhos naseftampasque

Decreto Imperial, para abraçarem os q
quizeíTem aquella Ley do Chriftianif.
mo»

134 Naõ tardou muyto a Divinaj „ õ "T
—-~««.«KaovjLio i$q, i>iao taroou muyto a liivinanos dao a ver eftas finezas do feu amor. vingança ,|& pontual Providencia deIJO meímo modo

, ferenlífimo Príncipe , Deos contra a fúria do author defta per-

?r vJ?n
tCneiS "a VOfí

í
memoria a(

?ueU feguiçaõ por hum meyo enta5 cafuai: Do
fe nff,íl

°'<?
UC P°7OS liVrar dâ

T°rte'
r
f
pente Uie entrou íeu filh0 no apofento,

e oíícrecefie a perder a vida , ainda que deferevendo hua fatal invaíaõ de humiouc torptmmamente afrontado.do que Potentado inimigo, vizinho da fua Pro.qualquer outro, cujas finezas naó paf-
ialícm de fevos moítrar agradecido pe.
Ias grandes honras com que o tendes ex-
a.tado. Taó deliciofa foy para o Empera

vmcia,jà precipitado por diverfas en-
tradas dos montes , com incrível ruína
de todo ò Paiz. E querendo elie rebater
o eítragodefte inopinado aíTalto ,quan-dor dta comparação

, como odiofa para do fahio para fe lhe oppor , achou redu»os Mahometanos, que em vingança do zida a hu campo de cinzas a mavor pairaque ouvirão ao Padre,& em odiode nof^ do povoado do feu Domínio. Chegando

™\, ?
lâ° '

qU
r

Vla
,

debuxadaem efta noticia ao Ewiòerador,fcntiòf?rave.

mZnV
m

!
g
f
nS

i

3gradaS
'.f

010 orna* mcnte ° cafo referido
1 Privou ao Vice.mento das íaías ímpenaes, íhe maquina. Rey da fua dignidade, mandou vir pre-

/,?°
r

A% ^ -r jo^&defpojadodequaníolhederaõos

a *j andarão íempre correi- Mahometanos para cooperar com e!I<"S

£5 Za-T-
cxcrcicio Apoftolioo das emaígúas dependências

f

& fezreíiituir
nolías MiíToes a pregação da Fe',& a os Padres ao feu deícanco,& cultura Eu.
perleguiçao dos Infiéis , fem os poder angélica.
abrandar muytas vezes os Angulares bc- i $ f E depois do defvio defta perfe-nehcios da chandade Chriftã , prevale. guiçaõ recreou Deos aos Pregadores dacendo íempre nos feus ânimos a fua im« fua Ley,& mortificou aos empenhados

Oiij

tf
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lês fida do Tatriarcha Santo Ignâcio àe Loyola,

peladeMàfon^como Bautífmo de treá ReynO de Madure confinante como dâ

Fobrinhosrdo Empcrador , offerecidos Bifnaga. E netfa campanha dos perfegui-

por eile meímo ao Padre Jeronymo Xa- dos filhos de S.Ígnácio5
fazemos eípecial

vier, pm os fazer filhos da Igreja*E tia mençaS de dous fingularizados scada nu

Gocailaõdefta grandiíEma offerta , íheã delles na perfeguiçaó, em que hdàraõ :
o

dlíFe , que com efte primeyro exeniplo primeyro na impai*ura de faltos crimes :

moftrava elie a firmeza do animo, que & o fegundo na crueldade dos tormen.

muy tas vezes tinhafígnificado de ampli- tos até acabar martyrizado. O Padre

ficar o nome de Chriftono feu império. Roberto Mobílio , ou de Nobilibus,ed-

Gertamente aííim o criaô os Padres,àin- mo também fe chamava , de naçaõ Ro-

da que também viaô demorada a ília pro» manojiliufíriffi ma afcendencia , & igual

meíTa , tanto por entenderem , que o in- efplendor de virtudes, & zelo da falva-

timidava o rigor da Ley deChrifto , co- çaõ das almas,entrou no Reynò de Ma«

rnoporevitar os tumultos logo infalli- durènoannode sóô-á.efcondido porem

velmente movidos contra elle , fe o vif- em híía humilde cafa por algum tempo,

fem mudar de Reiigiaó.Prezo com eítes em quanto fe inftruhia nas noticias dos

ta© fortes grilhões vivirà, diziaô os coílumes, & leys dosflsmratfcE enten-

Miífionarios,& morrerá como o Empe- dendo, que a Ínfima das quatro clafíes,

rador feu pay, fe os naõ defatar a pode- em que etles fe dividem , era a de melhor;

rofa maó de Deos. O Báutiímo dos três génio para ouvir o nome de Chrifto , in-

Principes fe fez com o mayor luftre , & tentou tratar primeyro com os da mais

feíhval applaufo aiíi poffivel , aíliftindo nobre, para [introduzir com refpeyto a

Portuguezes, Venezianos, Polacos , In- pregação Euangelica na communicaçaõ

glezes, Arménios, todos veftidos de ga» da elãíFe vulgar , concebendo futura ef-

la. Em todas as horas daqtielle dia nunca perança de fer também ouvido de todos.

vifto dos Mogores , era fueceífiva a te- Para efte fim tomou nome,& trajo dos

creaçaõ dos olhos , & dos ouvidos ; por- Brachmenes,& os feus coftumes, & tra«

que o luzimento do ouro , & a confoná» to de vida naquelles exercícios, que naõ

cia dos clarins fe competia© no mefmo- fe oppuzeífem à pureza da Fé,por fer ef-

tempo. §ó para os Mahometanos era te o experimentado meyo, que facilita a

triftiffimoaquelle dia,&odavaõ a enten- entrada aonomeChriftaò. Era o feufuf»

der detal forte, que chegando aosouvi- tento de hortalices,&hCia vez nodia ,&

dos do Príncipe efte rumor, difíe : E que com abftinencia inviolável de carne , &
fera fe também a índia me vir Chriftáõ .? peyxe

}
ovos,vinho, & toda a bebida a ei-

Aflim eftava bem difpofta a converfaõ le femelhante, &com prohibiçaõ do ley-

de todo aquelle Império no anno de te, & legumes.

1610.
ne na língua dos

CAPITULO XVI.

Breve compendio da propagação da Fé pc*

los Miffionârios dâ Companhia de

JESUS no Reyno de Madure,

§. I.

136T

Inftruido jà o novo Brachme*

naturaes , & julgando

fer chegado o tempo opportuno ,para Te

introduzir na claífe dos mais nobres; ap-

pareceo como hú delles , convidando aos

mayores a ouvirem a Ley de todos igno •

rada.E comtalfucceffo ,que pouco de-

pois da univerfal admiração do que pre-

gava, difputando-fe primeyro os nwfle»

rios da Ley de Deos, & logo o engano da

tranfmigraçaõ das alnnas de huns psra

outros corpos, por fer hum dos mayo-Àmbem fecomprehenáe en-

tre as Reoiõesdaindia a do res erros dàquelíás nações , & em ter-

ceyro
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ceyro lugar a natureza , & diverlidáde refugio humano, efperahdo ò da Divina
dos animaes, parecendo alguns na foler- Providencia , não acabaria a vida coca
cia, Sc fagacidade participantes do lume mayor gloria^que a de feU halocaurto &f*
racional

j
hum douto dos Brachmenes, ferecido ao Altiflimo. Não faltou entre

& com elíe outros dos feus difcipulos, os mefmos Brachmenes,quem obrigado
abraçarão a Ley de Chrifto. E ainda cõ da razão refpondeffe por Nobilio $ fal.
mayoreftimulo, quando viaô illuílrada lando à fombra da authoridade Real co*
a SanraFécom vários prodígios, cobra- mo favorecido do feu Monarcha. E def*
do os enfermos à faude perdida, livran- fazendo as forças dos aecufadores > òsdo de perigo as mulheres nos partos j 5c fez ca liar , ainda qUe no mefmo tempo
também muy tos cõ o contado da Cruz rduciavaó alguns ; ma$ profeguindo
de outros trabalhos coherentés à mife- íempre a favor de Nobilio o Orador, que
ria da vida. havia tomado como caufa própria j o que

era de Roberto. E com tão profpero pa-
trocinio,quemuyto a peaar dos falfòs
zelofos, em breves dias fe vio levantada
Igreja publica, -na qual o Apoílotiè*
Miífionario pregava a palavrà-dè DeDs a

§• II.

158 T? Ra chegada a hora da pcrfe»

J3jguiçaõdèNõbiíio à viíta do
frutoda fua doutrina, &: tomando*fe por taô numerofosconcurfoi

s>4 não haviam
fundamento a eílerilidade das feàras na«; Templo a capacidade do lugar neceífa»

q uclle tempo
; aífenrà raó os Brachmenes rio, para nclleíe recolher toda a mui ti-

feraquella penúria evidente eatigo dos dão.
deofcs jàotendidos com á mudança da 139 Nem fov fócfta a gloria do per.
Religião

, que fe via taõ radicada logo feguido Nobilio • porque hum dos mais
nos léus princípios. E levados deíle íeu nobres, 5c ricos,eãtre òs que elíe admiti
juízo, criminarão ao Brachmene Chrif. tia ao trato da fua 'amizade, defejandò- o
taó, & Medre da nova Ley com féis ca- nome de Chriítao , & diíferindolho pata
pitulos, para que convencido nelles foífe mais tarde o Miflionario , não confentio
exterminado de Madure. Provarão os Deos neíia demora. Em dez de Novéà^
authores defte I ibello , que Nobil io náo ; brode itfoS- veyo bufear âo Padre huíã
adorava deoíes alguns. Que celebrava cõ familiar domeílico do dito feu amigo,
rifo os feus três adorados por eíles , & dizendo, que o deyxava em caía refSn»
mais outro;que era o quartoA dos prin- tinamente attribulado, voou Nobilio ,
cipaes entre todos, &author de muytos que logo em o vendo lidar com húa <xrã!
mundos. Que (e fazia ouvir como Mef» deoppreíTaó de garganta , & fem fenti»
trepublicona Republica. Quefe fervia dos ,• depois de applicada húa relíquia
dos ufos dos Brachmenes no íeu trato do Santo Lenho à parte opprimida, Sc o
comeftico. Que fe appíscava em penetrar ter também foccorrido com a virtude da
os fegredos da fua Religião, & em invef. Agua benta,obanbou com a do Bautíf.
tigaraoceulta feiencia das fuás letras, mo tanto de He defejado /temendo que
Cauíou tanto ternoraimpoftura deites alli efpiraífe femelle. Levantonfe logo
cnmes aos Brachmenes familiares de o moribundo ,&proítrado aos pés de
Roberto

, que todos fugirão , excepto Roberto exclamou , dizendo: Vòs , Pa*
num : & a mefma fuga lhe perfuadiaõ ai- dre, me deites agora vida .; porque pou-
guns amigos, ou ao menos algum efcon* co antes de voCa chegada, entrarão nef»
dido retiro, fem cite aííentir a eítes con- te apofento três moços infernaes , hum
fehios, como prejudiciaes ao confiante dos quaes me lançou as mãos àgarganta>
iofrimento dos Varões Apoftoíicos , aí- outro nefte mefmo tempo me eftava
féntando comfigo , que fe lhe faltaífe o moendo o corpo, & o terceyra me atroa-

va
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164 Fida do TatrianbaSa
va os ouvidos, chamando a outros, que

fe apreíTaíTem,& viefíem acabarme de to

do j mas logo affugentados com o que

me fizeftes , defefperàrão. Bem fey , que

me baucizaftes, & eu attendia a tudo ,

ainda que pelo horrivel impedimento da

voz, eu não podia fallar.

14,0 Seguirão fe depois defte mila-

gre outros, por querer DeOs com elles

remunerar os trabalhos do feu fervo

Nobilio no meyo das fuás perfeguiçóes»

Perigava de parto a mulher do amigo de

novo bautizado,& querendo algús prof-

peraronafeimentoda creatura concebi-

da com o ufodas íuas ceremonias gen-

tílicas , não confentio nellas o marido ,

proteftando , que antes veria monos a

iBãy , & mais o filho, do que dar eíTa hon-

ra ao demomo. Clamou a mulher contra

o marido, impondolhe a fua morte 5 ao

que eiie refpondia , fegurandolhe a vida

por meyo das orações, que lhe havia en»

finado Nobilio. E pofto logo de joelhos

repetio húa das applicadas pela Igreja

aos parcos perigofos $ & acabada efta pia

deprecação, livrou a mulher do feu pe-

rigo, & vio nafeido a hum menino com
incomparável gozo dos pays,5c admira-

ção dos que virão a felicidade antes

quali defefperada. E não parou aqui a

maravilha
,
porque com outra da mefma

admiração comprovou Deos a liberali-

dade dos feus benefícios. Litigando pois

fobreonome, quefe havia dar ao infan-

te, não adaút tio o pay oconíelho de al-

guns amigos, que lhe perfuadião foffe o

de hum dos feus ídolos, prcteíiando que

o nome do filho havia defer ode Chrif»

tão,& não do demónio. E cedendo to-

dos os da opinião gentílica a efta voz de

Chrifto, virão que tão radicada eftava a

Fé defte bom pay de familias , que pu-

blicamente affeverou na exhortação en»

tão por elle feyta aos que o ouvião >
que

nem o mefmo Padre Nobilio o poderia

obrigar a retroceder , fe por impofíivel

chegaíTe elle a mudar da fua Religião. E
ainda foy mayor a conftancia de hú Neó-

fito Brachmene de poucos annos,polio

ntolgrimo de Loyotà,

que em hum tempo enfraqueceò cora

grande fentimento de Nobilio. Porque

depois, abraçado jà com a Fé por meyo
do Éautifmo, tomando onome de Chrif-

tãono dia da gloriofa AíTumpçãodeMa"
ria SantiiTíma; chorou de tal forte a fua

defgraça>& a çaftigou com tão manifef-

ta penitencia, que íem confelho de algú

Meftre dèefpirito, fe obrigou publica-

mente aos votos de pobreza ,.& caftida»

de. E entendendo que ifto não baftava ,

também fe fugeytouao de obediência,

rendido a vontade de quem o pudeíTe.

mandar ,jo que fem duvida obfervaria ,

a/íimeomo oproteftava, emparelhando

a fua exacção futura com a generalidade

aclual do feu animo»

14,1 Eíle exemplo do bem afortuna-

do Neófito foy húa voz muda, que exci-

tou a converfaõ de outro ainda mais pro-

digiofa. Senhoreado o demónio do cor-,

po de hum Indio,hum Brachmene Chri-

ilão, vendo que o energúmeno refpon-

dia ao que lhe perguntavão 5
por infpira-*

ção Divina lhe perguntou , íe erão ver*

dadeyras as doutrinas praticadas pelo

Padre Nobilio. São verdadeyras , ref-

pondeo o demónio pela boca do índio.

E

perguntandolhe o Chriftáo fegunda vez,

fe os intentos daquelle Padre havião de

chegar a ter fim : Hão de ter,refpondeo,

mas depois de alguns tempos, & flore-

cerà onome de Chriftaõ..As reportas def-

teOraculo obrigaváo aos que as ouviãò,

a fe perguntarem huns aos outros : Se

feria poffivel a mudança de Religião em
todo o Madure. A efta duvida, bem po*

demos entender , que permittio Deos
refpondeffe outro energúmeno , quan-

do entrado o demónio no corpo de hum
Mouro ,& bradando efte por hum Chrií •

taõ allivifto acafo , lhe pedia o foccor-

reíTe em taõ perigofo aperto. E fazendo

o Chriftaõ o final da Cruz fobre o Ma«
hometano, o deyxou livre o demónio ,

dizendoprimeyro,qucfem duvida lhe

acabaria a fua vida, fe o naõ defendcíTcm

as armas, que a elle, & a todo o mundo

tinhaõvencido.Comeítes prodígios ar-

dia

W I
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'LivroTcrceyrõ* fô*
dia odefejo do nome Chriílaõ entre os mefma narração, moftrôu como a igno-
Brachmenes : & foraõ fcm conta os que rancia da língua, & fciencia dos coita*
togràraô a felicidade deíejada no meímo mes dos Brachmenes , em que Nobílio
auno de 1009.

142

§. UL

"ff T Endo-fe taõ copiofo o fruto

V da Miffaõ do Padíe Nobi-
lio , totalmente diverfa da que havia

fey to em Madure dez annos antes o Pa.
dre Gonçalo Fernandes, porque a dey-
xou fcm mais cultura,que a de feu defe-

jo;entendeoelle, levado de certo zelo,

que o Padre Nobilio devia decondecen-

era verfadifiímo
, & o Padre Fernandes

pouco paíFaria de difcipulo principiam
re, era a caufa do feu imaginado zelo*
Porque eíle nafeia do que o Padre Ferr
nandes ouvia dizer aos índios da fúá
Miffaõ, naó íó diflantiiiima das admj.
riftraçóes de Nobilio

j mas também elles
de génio arrojado, & taõ fufpcytofo,qua
fe naô dà credito algum aos íeus ditos>
por conftar, que íó coítamaõ dizer o
que outros lhe aconfeíhaõ, & tai vez per-
íuadem dependentes por algum inrereffè

der com os Brachmenes > diííimulando do feu teítemunho aíJim viciado >
tanto os feus ritos, que delles , & da fa. cheyo de erros. E que a eíles taes in
grada doutrina de Chriíto fe poderia
temer algum mixto prejudicial à verda<
deyra Religião. E naõ foy fó feu eíle

juizo; porque alguns Religioíos crédu-
los, a quem eíle ocommunicou,fizera5

formantes, por natureza indignos de fe-
rem ouvidos em juizo algum Verdadey-
ro

j ainda os fazia peyores a inveja da efe
rimaçaõ, & honras, éom que a nobreza
toda dos Brachmenes tratava ao Padrd, — -^wwv-j^^w.n^ uuin/iav.uuiwn'3 11 arava au raare

também o meímo concey to : & prõpoíio Nobilio, vendo elles ao feu Mellre Goa-
efte,naõfó aos Superiores da Compa- calo Fernandes fem femelhança aígúa
nhia na índia, mas tábem a vanos Theó- com efie honorifico tratamento , por iii-
íogos da Europa, fez apparecer por car« capazes de lho faberem dar. Aprefehravá
tas grandemente ectipfado o nome de eícritas aíTeveraçõés de cento & trinta
Nobilio. E vendo-fe elle aceufado de fu- Brachmenes de conhecido juizò,& entre
perftíciofo, entrou a desfazer a perfe. / elles fcientiííimos nas fuaspoííticas ; as
giMçaó, que lhe armavaô eftes rumores,
fempnmeyro fer ouvido, oííerecendo a

Deoseíta tribulação : à qual deu gran-
des forças a carta , que lhe efereveo o

quaes moffravaõ a pratica das doutri.
nas do Padre NoBilio , & permiffõé*
çeremoniaesdoscafos externos dosMa^
durenfes,& que nada tinhaõ de íuperííi-

Cardeal tJelfcarminOjgravemenÊe fentido çaó, ou ritos offen&vos da Ley de Deos
doque ouvia de Nobilio;âinda feu eon- I44 E coroada toda cila parte A-
languineo, &de muyto familiar amiza* pologetica do Padre Roberto, fundada
oe. no principiocom argumentos geraes , &

145 Tomou pois a penna Nobilio autoridade dos Arcebifpos de Caranga-
naquelle tempo perleguido do zeto(por- nor, & Goa, juntamente com a de muy*
que também hc muytas vezes perfegui
dor, & cííe autorizado) & começando a
fua Apologia pela íatisfaçaó % que devia
aos efcrupulos do Padre Gonçalo Fer-
n andes,dizia aílim , fem defcer ao parti-
cular dos capitules de que o arguhia,

tos Rehgiofos noífos, doutos , & expe-
rimentados nas adminiftrações èfpiri*

tuaes da índia, aflentando todos, que
riaó havia fombra fuperfticiofa no que
arguhiaõ contra os exercícios âa fua>

Miffaõ
5
paífou logo a Europa,& chegoi*

contente to de os desfazer com razões a Roma eíla fua fatisfaçaõ, recebendo
commuas. Negava primeyramentemuy- depois muyto diferentes cartas de Bel-
tas das coufas,que contava o Padre Fer- larmino,& tampem do noíío muyto Re«
nandes, & explicando outras de fua verendo Padre ^eral MudQVkelefchií

sn.'

—d.
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engrandecendolhe todos a verdade com

que fe livrou das fuás impofturas, en-

comendando no mefmo tempo a pru»

dente continuação do íerviço de Deos,

íem deyxar sbertura culpável para fe-

melhantes denunciaçóes.E ninguém du-

vidou defte acerto recomendado para

o futuro, como também do paffado naõ

faliavaõ fufpeytofos os que conheciaõ a

Mobílio, Varaõ de agudo engenho, de

grandes letras efcholafticas , & fagradas

Ysotheatrodc Roma, revertidas todas

dehúa natural prudencia,que o naõ ha-

via de defamparar nas attenções neccf-

farias entre es Brachmencs^ & Madu-f

renfes. A outra parte da defenía de No-
bilio, individuados os capitules de fua

aceufaçaõ, naõ eferevemos agora jaffim

por naõ eftendermos muyto a matéria

deitas naffas noticias , como também

porque tudo o que de prefente deyxar-

mos neftenoíTo filencio , tem vindo ,&
ha de vir nas Bàftorias géraes da Com-

panhia : o noífo intento foy moftrar efta

íua perfeguiçaõ na vida do, Miflionario

Nobilio no Reyno de Madure. E efta he

a mefma intençaó,com que em outro cô«

pendio eferevemos as meímás perfegui*

ções da Companhia,& feus filhos,no que

padeceoo venerável Padre Joaõ de Bri-

to, Miflionario também Madurenfe.

CAPITULO XVII.

Do perfeguidofilho da Companhia nas

Miffoes de Madure o venerável

PadreJoão de Brito.

Hí

g. I.

Ra natural de Lisboa , de il-

^luftreíangue, Sc na propaga-

ção da Fé pela Companhia de JESUS
digniffimo filho de noífo Padre Santo

Ignacio. Em Março de 1673. deyxou a

Pátria, fazendo viagem para a índia jun-

tamente com outros Miífionarios da

Companhia. E depois de paííado otem-

nto Ignâcio de LoyoUy
ponecefíãrioparaa expedição coftuma.

da em todas asMiífões, partiopara a de

Madure, que foy otheatro do feu zelo

Apoftolicoj&gloriofomartyrio no an*

no de 1693. A efta MiíTaõ tinha dado

principio o Padre Roberto de Nobilibus,

& cultivado aquella feàra Euangeíica por

muytos annús , com o exercido traba-

lhofo da fua cultura, & opreffaó dos Mif-

fionaíios> como jà moftràmos nas noti-

cias antecedentes.

146 Começou o Padre Joaõ de Bri.

toja colher o fruto deft a vinha do Senhor

em hum Cathequiíia de dezafeis annos

deidade , que vindo a bufear ao Miflio-

nario para o bautizar , repugnando os

pays,de repente cahio enfermo*. & pa-

recendo a huns, que o mal era de lepra,

& a outros de veneno, o demónio os fez

crer, que a enfermidade era caftigo dos

feus deofes , por fe haver confentído ao

Pregador da Ley dos Chriftãosj&que

logo em fe lançando fora ao novo author

defta feyta, feria reduzido o moço à fua

faude. Porém elle, conhecendo por Di*

vina infpiraçaõ , que o remédio do feu

mal era o fanto Bautifmo , invocou o pa»

trocinio de S.Francifco Xavier,promet

tendolhe, fe livraíTe com vida , de ir cõ»

mungar à fua Igreja, & fazer offerta de

húavela. E quando os defejofos de fua

morte efperavaô com ella a vingança dos

feus deofes no profetizado moribundo ;

na madrugada do outro dia fe achou cõ

perfeyta faude*, íem receyo algum da

precedente enfermidade , & foy a cum.

prir inteyramente o feu voto, dando húa

efmola, para fatisfazer com ella a offerta

do cirio oíferecido. Outro enfermo

Ethnico em hum lugar diftante , logo

cm fendo bautizado efpirou à vifta de

todos. E quando fe cuydava^que com ef-

te cafo cobraria novas forças a fentença

do exterminio do Pregador da Ley de

Deos ; hum dos outros Ethnicos alii

preíentes, & parente do defunto , excla.

mando dizia 5 Naõ vedes vòs-outros a

alma defte defunto bautizado ir íubin.

do para o Ceo com triunfante gloria ? E
repe»



repetindo ifto muytas vezes

muytoaDeosos que oouviaõ, 5c mais

de trinta fe converterão à Fé , que pré*

gava Brito.

14.6 Feyto jà Superior de toda a

16f
Livro Terceyo.

louvavaõ mcdio alii neceífario. E naó o
nava a fua efperança, porque iogo da ou-
tra parte do no fe ouvio hQa voz de quê
fe offerecta a guiar qualquer paífageyro,
promettédo opportuno traníko,do qual

MiíTaõ, naó feria fácil efcrever, nem ler fe aproveytou o noíTo Mifiionario, & os
oqueemtrezeannos deite feu governo companheyros, quecomelle eítavaó. E
obrou a Iiberalifíima maõ de Deos por querendo elle depois remunerar de* ai-
meyo do trabalhofo exercício deite ope- gummodo aquelle beneficio , naõ appa-
rano da Companhia de JESUS. Enfrea- receo o íeu bemfeytor, que fe julgou fer*
vi aos demónios com a virtude da agua, mandado do Ceo, para foccorrer a eítes
que benzia; afugentava das feàras do ar- peregrinas de Madure,
roz as pragas, queasdaniricavaõ ;&era
taó copiofa a converfaò dos naturaes,
que jà por aquelle tempo paíTavaò de vin.
temi!. Igualmente feguiaó o íeu exem-
plo, & elle feguia o dos outros Miffiona

14,8 T N"ítava5 os defejos do Padre
1 joaó, paraquefizeífe a fua pon*

riosnoincomparavel trabalno dos íeus tariaaoalto fim, queo havia íevadoà In-
minifrenos,indoa pé por tragofíffimos dia

5 & coti efpecial infpiraçaõ de Ocos
caminhos, expoítos às inclemências dos olhava e-íie para a naçaõ dos Marávazès
tempos, fem mais fuítento, que o da li- confinantes com os Madurenfes, por h aí
mitada fuftancia do arroz, legumes, & ver jà intentado cm outro tempo a mef-

*m*Í -
m
.
h™ dâ

f
d0zc Rcíldácias J el- ma Miflâ5. Ê principalmente por fe fcn.

ta Miffao de Madure , viíkadas todas tir chamado pela ditofa forte do Padre
pelo feu zelofo Superior , fe contavaó Luisde Mello, Miílbnario também damais de trinta mil os Chriftãos induf- - Companhia, que com o feu ardente zelotnados por hum dos Miffionanos da provocou contra fi oodiodoReeulode
companhia, xiraó mnumeraveis os Ca- Maravà ; & depois de haver fofhdo athequiítas,& Neófitos, que nas conti- crueldade de vários tormentos , vooumiadas perfeguições da Fé triunfavaõ, jà para o defeanco eterno, coroado da elo-difputando com os infiéis, jà fofrendoo ria do martyno. E naõ emprendeo lororigor do* tormentos, &fempre em aug- oPadreJoaõ osmeyos convenientes5menroda gbna de Deos. eíte feu ^enfamento^ por dar tempo aoH7 Eítes trabalhos corporaes da Regulo, ainda entaôfunofo, & evitareuftofa cultura daquella Chnílandade, algua mina da Chriítandade • mas teveluavizava Deos com a doçura do cfpi. occafiaõde defender a pureza & verrito, que o feu operário Joaó experi- dade da Fénasrepoftas,quc deu a humrnentava, vendo-íe alguas vezes mani- arrogante Étnico, taôvaidofo das fuáste tos eítes favores ; como fe notou em letras, como ignorante da mefma feien-
r»ua occasfíaoao paíTar de hum no, fe» cia, de que fejadava. Porque adorando orer o pequeno barco

, em que o coífu- Bárbaro entremilhares de deofes ao Su-mao paliar os que chegaõ àquella para- perior entre todos chamado Brumà,che-gem.t querendo o Padre joaõatraveíTar gavaaprefumir,que o Padre Brito lhece noyte , & chovendo, aquelle rio,que havia de reconhecera divindade , & naõenraohia com precipitada corrente
;
por negara eferitura das fuás Ws, Facilmé-nao ter algum dos meyos communs pa- te porem o fez callar o Padre , pemm-ra a fua paífagem

, recolhido ao pé de tandoihe fe o feu Bruma podia meSnr.W T^frt 3 DeOS
' & Eiefpondcndo,qucnão;o Padre lhe

eíperando de fua Providencia o re- molhou logo duas das fuás feytas as

niais
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s^l Fi^ rfo Tatriarcha Santo Ignacio de Loyota,

mais principaes, eícritas por cllc,& hua E indo affim levados a fofrcr efte marÊ?-

totalmente oppofta àoutra 5 & por iffo rio,fc entre elles o Padre João a íer en-

húa delias era taifa,& o feu Bruma o au- carcerado, hum dos da comitiva da lua

thorde tâocoahccida mentira. Não ef- prizáo o offendeo com outra cruel bo-

crcvemosomais,qucfe ouvia proferir fetada , recebida por elk ,
como outra

riefta difpuca ao defenvolto arguente

porque a fua imprudência obriga ao mais

recatado fílcncio , & aífugenta as atten*

Çóes modeftas»

149 Era jà tempo da entrada do Pa-

dre Brito aos Maravazes , & também da

perfeguiçaó,queoefperava , a qual co

dobrada honra.

§. IIT.

J^j dos ao tormento de agua*

da qual eftando cheyos os corpos vio«
perie2Uiçao,queui.iptaiavo , «»i»« **»- nwji^w^-m-^-rj

(
,

- *

meçoutãofuriofa,que fea não dcíviàra lentamente,&logo calcados oomos pes

a di^reíTaó da viagem , que o Padre fez dos cruéis verdugos j
ao fahir da agua

par? Europa, jà então aquelle tyranno, pelaboca fe impede arefpiração» fe. ain-

«ue o ameaçava , nella lhe acabaria a vi- da que hum dos atormentados , para lha

da Porque lendo levado á preíença de não faltar a vida , faltou à Fé j
os mais

hum Prefidcnte daquella Província Ma» com o horror defta infidelidade do com-

ravanenfe }
elle , & mais féis Chnftâos panheyro, fe firmarão mais na fua iene,

fofreo hum grande tropel de injuriofas & entre elles houve hum, que feníivel-

blasfémias ; & pouco depois o hzeraõ mente íe vio íoccorrido* E depois outro

d-!Dir afromofamente,& quizerão obri. provocando a crueldade do Preíidente ,

jrar as facnleeas reverencias do íeu fin- õc defprezadas as honras , & gr andes in.

lido dcos.com os ameaços da morte,que tereffes de bens temporaes por elle offc -

fez o Prefidcnte, de íer defpedaçado pri- recidos, fe retrocedeíTe ; o fez deicipe-

mevroocorpo,&íalmourados os mê- * rarda fua teyma >a qual reforçada com

hros. E ouvindo dizer ao Padre,que eíTa novas fúrias, foy caufa de o levarem ar -

morte feria a de feu defejo, hum dos pa. raftado para o cárcere com outros pre .

rentes do tyranno o afrontou com hUa zos em grilhões , & também o feu bom

bofetada ,
que elle com alegre rofto rece. Paftor o Padre João. Naõ defiitia elle de

heo &ocffereceo para outra , feguindo os animar,nem as fuás ovelhas de feapa-

o coníelho de Chníio. Indignado o Pre- relharem confiantes ate darem por Lh?u

fidente com eftes rebates da conítancia flo as vidas , naõ obftante o tremendo

do Padreco -andou carregar de ferros .meçodeos fazer defpedaçar a todos

em cftrcyto cárcere , & prender pelas com inftrumemos de ferro acefo,&po-

Sãos a deus efteyos, por fe temer de tosàviíia para os acovardarem, admi-

Tua tóda induífriada por algum ar* «ndo-fetodos de verem em homens de

fino maeico. E aos féis Chriftãos alum» carne ânimos de aço.

nosdoPa^depois de os haver aror* i f 1 Eraó jàpaíTados doze dias dcl-

mentado com açoutes de varas , & ca- tas afflicções , & anguftias dos Marty
;5S prezas as mãos atraz das res, quando chegou a hora da horrível

íoftaT&Sr
P
jà por bem,jà por mal, a carmeem , indo todos prezos para o

61SáfflSSS? Fé ,
principalmente ameaçado facrificio, 6c com decreto que

Snmcfíhcquifta por fobrenome Valen- ou veneraíTem hum dos feus deofesgou

í n„r ím?e cllcs defafiava ammofo to- foliem mortos. E porque a repofia foy ,

Í|

C,

??,^£ mínnoi mandou elle,que queantesmil vezes mortos ,
que hua fo

meridí em~bU«, & afromofa pri- vez idolatras, foraõ repetidas as afron-

ln,^I!ollos o n°or do Sol, pa- tas de palavras , & obras ,
com que logo

^cSS^«5SÍ^ alUfe
P
vinêàraôdelleS

,fendooP.]oaõo

' -m



LivroTercêyroi, ^mais atormentadcpor fer o guia de to- & a ellc,& aos outros prezos mandou ir
dosjdependendodofeuanimoodosou- livres, defejando ouvir outra vez ao Pa*
eros combatentes da Religião. E affimo dre, que defpedio de fua prefenea eom
injuriarão, repetindo as bofetadas , & termos de benévola inclinação,
arraitáraõ por efpinhos > & pedras, com
taõ atroz execução , que fahio grave-
mente ferido em grande parte do corpo :

& também hum CatheqUiíta com hum
dos olhos quafí perdido , que logo à vif-
ta de todos o logrou reftituido por ora»
ções do Padre,dizendoos invejofos àck
te fucceilo, q a maravilha fora effeyto de
algúa oceulta feytíçaria,julgando os ou-
tros pOr Ci, como dcftros ncíta arte.

CAPITULO XVIIÍi

Da mefma matéria.

§> I.

*5| & "^Onílando jà aos Superiores
da liberdade do Padre Joaó

. ,a Fina.mente foraó (emendados de Br^f foV e ^P^ufador Ca
cendoD^ 1 T Pa" M"aVâ

l
pade- Roma

> «!**«í« LhhT, onde 5S«ndo pelo caminho
, como antes haviaõ gou com feliz viagem,& foy recebido depadec.do, principalmente o PadreJoão, toda a Gafa Real,& nobreza I Cortequeoppnmidos os fés eom o pezo dos eomo a hum dos das âldftres a cendengrilhões do cárcere,& atormentadas as cias Pormguezas : & do Relieiofôs da

™hô/ êote £ at
a,ãemaS

'
CT C0m

Ç?
nh,a

'
como aSSpto dtramo hua tçb-re ,& affim atormentado virtudes,que exercitoucomerandeeHi.^f^Pf^do Regulo, que ° re- fi«Çtó,vivendoaínraiuffiaofte

SSSSSkTÍ* acatament0- EP* ridade da fua MifTaõ de Madure pela

LevdôsSr?
ft-

e"er OVS Prégava a aBarremptófa%ir»aSSS
íf/liL??

S ' da "P°fta
,1
ue ° Pa - à fua Chriftandade , que naõ houvera.

do s dtlHT
e

5
0nft
/
nte
f
b°

1

raÍMn
- mora

> nra> ada ReaImaó,queo Pude&Í7ln
,
àts dos fingidos deofes , fe deter : & fendo dada occáfiaô d Tnáveâ

dwTro^lq r^dVÔUVÍO!AflÍm g»rP" a '"dia juntamenTe com osZf'
h5>fFr.» ^ 1

' j '"V?"
gCne- fion"ios da Companhia, que o quizeraórolo. Foy logo obrigado* explicar, que feguir; fem paira? a Roma , por áSLey er,laquelia,& quaes os feus precey- inc,dentes,quc o divertó™XuelK d?tos i& depois de o terouvido ,olhando greíTaõ , fahio fegunda vez da Patr f Bparaosqueeftavaó prefentes, tornou a chegando a Goa com Ilgum fS £

oSDIdechaI
r

rr
n^ qaeÍft0AC ° demWoyeleyto Vifitado^aXin!

P^,, ?, rt H- E reP^"ndo o da do Malabar , & pouco depois fe Z
fourdtWeroTait^ toflt;F

af
- ^r ™^'™ baSent™

,a»« j„ „. j j
acI™ blit°s> & perfey os Maravazes, como quem hia a defafc,i-

ÍEL
verdadeVfo.Deos,& taberna ia- os inimigos da Religião Chriftã que bre

oenSn^T"
8 curlofasP«g™tas,de. vementeíhe fahiraófaõarmS como

&uvfeTS^orS1 °
ShaVÍade« ellelhesSeC

o°

m
as

de conhecia
§

ffim ™,ií**.
dCp

°J
S V0S patentes, & continuad perfe-

ChrX/mofóaSa ou" Í2 aí ST^ 1^ tfab
J
lh°fa Cnf«™da-

P dêfejadají

i
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i70 to í/o TatrUrcba Santo Ignaeio âe Loyola,

defeiada,do mal ao parecer de todos ia- mas, & juntamente a hum Brachmene

cSSvehcreo que havia úâo mercê de ícu companheyro por nome João. No

Deosaquella recuperação da faude.Ven- mefmo tempo correrão para elle dons

^hrdKdrcLii»radu«n. ccrdeyros do feu rebanho , tendo de

tosc-techumenos^ediomuytoandofo idade o mayor ^ksamda menos de

o meímo beneficio mas elle lho difficul- quatorzeannos,* ambos^ vifta dos q

tou peio impedimento de ter muytas levavao prezo ao Meííre ,&guia do leu

concubmasi também cinco mulheres, efpirito, o abraçarão com tern (Timos a
-

do qual embaraço prometteo elle livrar- fetfos,& forao cambem com elle prezo .

t X ndo fóclmhúadas cinco. E m. Era muyto P^T"'^Itr^nTl
fmuando logo a todas a fua vontade , el- nho que faziao , por nao poder fcguira

Seícontentàraô muyto, quevKan- preíía, com que£«£^*Sg
do fe ao Regulo a que era de menos an- guardas, vertendolhe Tangue os pes

,
òc

tóSSporfclfe®Íbviu. multiplicadas as dores dos Violento,

va. Excitado entaõ com eík feu fenti. paííos.
„,,^f>n

Lnto o depravado zelo dos Brachme- i,6
,«f

ôft^€
nf^f^

res tomàraó efte fundamento do que tilica celebrar o culto dos falfos deotes,

Kffi&c-^citfai^fc que adorão, levantando em carros tri.

nulo comra oPadre, moítrando fer elle unfantes, adornados thronos, para leva.

Sb ufadffe veremdefprezadososfeus remnelies as fuás eftatuas, concorrendo

^^ía^sJUo^elà^ às vezes para eftes^^
erão neceíTanos Templos, nem fena de fm^^^^S^SL
rpfnevtoaWum o feu culto, fe aquelle Ias folenmdades.E a hum deites carros

S&iTaa^a.&deVcoiiícc^ foy ligado o venerável Martyrjoaoco,n

Sdade continuai na abominação ^s^^^^Surbs po/to
das leys antigas dafua Religião: & que lhôcs,& afrontadosfcf^^
paranão fealruinaro Reyno, & pere- do hum dia inteyro. E^chegando à P£
lerem todos ,oremedioera perecer elle iençadoRegulo clamarão ~™°j£
antes & acabar por húa vez com tal dre os que o haviao prezo, impondo* ne

TlnLn novos crimes das fuás divindades lefas ,

^^P60 *

& inítando pela fentença de morte do

^ tt innocente Miffionario , fem a qual não
s ' '

ficaria fatisfeyto o zelo univerfal. E ven-

tc< T Oeo o Regulo eflimulado do o Príncipe fucceííbr do Rey tão ty.

haver orognofticado efe tribulação o gfiarefoluçao lua ,ouviíTe ao accuiado,

vigilante Paftor às fuás ovelhas , acon- & aos acc^orcs
'

flnno
•

s forio .

felhandoàsqueoouvirão,afugadaim- W . ^»PT^S^- S^SS
Snenteoerfeauição. E não tardou cila fo depois de ouvir ao Príncipe catechu-

Tyto nSSfobreoPadre menos meno^ameaçou logo^com a adorado

furioía do que elle a previa ; porque vin- dos dcoíes, que elle ja nao queria reco

rSoldaL%ueofo
P
ráo pràder , logo ^>**^^^™££&

o afrontarão com bofetadas , & ferirão Meítre Chnítao ,
que em três dias lhe

com açoutes, & opprimiráo com algc- fanadar,fem o tocar maoalgua. Quer a



Livro
dízer,que comveneno,ou violência arti

ficial de fey ticos lhe faria perder a vida;
nas nem com cinco dias mais opudéraó
fazer , fendo elles experimentados em
matar por eílc modo. Eao ameaço do
Regulo refpondeo conftante, que antes
morto, do que idolatra, fem o tirar defta
gencrofa refoluçaó a apoftaíia de hum
Sâtrapajàbaurizado,o qual temendo o
tormento da morte intimada , retroce-
deo da Fé, ainda que depois arrependi;
do, íe reconciliou com a Igreja,muyto a
pezar do mefmo Tyranno , que com o
exemplo deftc apoftata efperava, que
lambem o foíTe o Principe.

Te

§. III.

*j8 A Ppareceo finalmente diante

/1 ào R egulo o veneravclMar-
tyrjoaó de Brito, fofrendo logo na en.
trada do fcu gloriofo ccnílclo os deía-
catos das blasfemias,que o Tyranno dif-
fe contra o Breviário, que lhe vh na
rnão;& depois mandou, que pendente
cite livro como de hum collar , foífe ex*
pofto o Padre com elle , para alvo dos
tormentos militares, & emprego da fua
fúria. E naõ fofrendo o Principe feu fuc-
ceíTor ,& amante cathequifta do Padre
joaõvcr táoatropelladaa innocecia/ai-
lou taô animofo contra o ReguIo,q o fez
temer as fuás razões, condenandolhe a
íua tyrannia: & elle receofo de que os
mayores da Corte

5
entaó prefentes , à

íombra de quem havia de fer feu fuecef-
íor, excitaííem alli algum tumulto , de»
íjftio com difiimulaçaõ do q tinha máda-
do,&fez ir prezo o Padre para o cárcere,
cõ ordem,para q depois de alguns dias o
leyaflem àprefença de hum feu irmaõ,
tao tyranno como elle , & era de certa
Dignidade da Republica , mas diftante
da Corte. O qual deíprezando os argu.
mentos da Religião, que logo f£ hiaõ
dilpondo,cffereceo ao Padre naô fó a
liberdade, mas também húa avultada re-
muneração de riquezas , & honras , íe
por meyo das fuás preces fe vifíe fem a

erceyro.
t^ t

incurável enfermidade, que o entrevara*
Nadadoquemeptometteis.refpondeoo
Padre Joaõ , acèyto : & porque a VoíTa
faudedeíejada depende da liberal maó
de Deos , eu com as minhas orações me
oíFereço a rogar por cila > fe vos com to,
da attençaõ o reconheceres, & adorares*
Defconrence o pérfido enfermo com eíla
promeífa^fentenciou àmorteVpara a
qual o fe2 ir prezo,& preparou Ôs iní*
trumentos com que fe lhe havia de tirar
ávida. E noterceyro dia defta prizaõ j
que havia paíTado com crueii/íima iné*
dia ,efcreveo húa carta ao Padre Fran-
cifco Laynes , Superior da Mifíàó

, tão
chea de faudofas defpedidas , como as
que deyxou feytas aos Chriftãos , & fi-

lhos de fua doutrina, quando partio da
Corte, mandado pelo Regulo a efte feu
irmaó. E nefta fua carta , eferita mais
com lagrimas , que com tinta

j
por-

que fuppria cita a que fe pode tirar
de alguns carvões, fervindoíhe de pen-
na o inftrumento

, que a podia arreme-
dar ; deu hua breve noticia do que havia
padecido,& da morte a que hia conde»
nado por defenfor da Fé de JESUS
Chrifto,&: abominares ídolos , pregan-
do contra as fuás adorações.

I f9 Aos 4. de Fevere yro de 1^93*
tsràraó do cárcere cinzo algozes ao Pa-
drejoaóde Brito , para fer degolladó

,
mãos, & pés cortados, acabando a vida
pouco antes de lhe encravarem O corpo,
affim defpedaçado em hum madeyro ,
fendo entaõ vozeado afrontofamente
pelos Gentios , & chorado pelos Chrif-
tãos, & elle ouvido ofFerecerfe a Deos
naquelle holocauflo com o coraçaó> &
lembrança da morte de feu amado Re-
demptorChriftoJESUS.BQfím^ueti*
veraó os dous innocentes cordeyros,
depois deprezos,& tirados da prefençâ
do S. Martyr,naõ tivemos ainda noticia :

como também do que fuecedeo ao Prin-
cipe catechumeno. Masfuppomos, que
para gloria do V.P.Joaõ , inílruidor de
todos,Deos N.S.os guiaria para a mef*
ma forte dos Bemaventurados.

Pij CA.
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%& doTamanha Santo Ignacio de LojqU,

lo,& empreza da Companhia , fe fez co-

nhecer^ buícar dos curioíos de novi-

dades, principalmente Letrados : por-

que ornando o feu apofento de elegan-

tes pinturas , nas íuas explicações hia

metendo os pontos, quepodiáofervir à

introducçaõ da Ley de Deos ,& os ou-

vintes íehiáo affeycoando la cila , ainda

que não fem a difficuldade para elles in-

..„..„:.,„! A~ m/,fHnnnnir\rnm nua IO mil"

CAPITULO XIX.

'41 peifezuifoes da Companhia em feus

jiltios nolmpetto da China.

uu^ uau tutu »K v»*-*-**^- »-••*-•"— —
j

? /~% Fi< fnr»S as oeríesuicóes da venciveldo matrimonio com húafó mu-
160 Q Com^nHa Po

P
r aufala pro- lher.Houve com tudo entre os muytos,

n,cac^da Fè do anno de mil, quinhen- que frequentavão a commumcaçao com

fofnoveo a & hum" até o de mil feifeen- o Padre Ricio, hum mancebo de agudo

os & deS eis E porque fó fazemos hú engenho, & juizo prudente ,
o qual*».

tos 6.dezaieis t porq
daremos c;áo da luz darazaô , defcobna a ver.

ÇSSSSafeí atsasasstss

Roswio-loooprevalcccocontraosnof- nial, ainda que ja em muyta parte
;
dela.

SffiSa coftumada induftria tado; & moerão menos repetidas as

Ú^SXJSSSÍ intercffc ef. inftancias do Padre Ricio em o dilpor

SSd^toSS^. Porque para tempo maxsM^W
eSeradaià a Uccnca dos Magiftrados , zia ifto com tão cftudadas cautelas#mX r a Companhia ao exercício fe encobnffem aos Bonzos efles ind -

levantar Templos , achàraõ os noiTos enfureciáo contra o Doutor Eftran-

KarlosnSvas embaraços na en- geyro emtâo pouco tempo aflimrefpey

irada , que imentavão fazer por húa das «do, & quafi obedecido.
Irar ,

sM
, »i-J t ,„ s? ~ p-^w Tt/í^ nffte bravo rui

Cidades daquelie Império. E o Padre

MartinhodeLoyola, patrício de noíío

Santo Patriarcha , & também feu con-

fanguineo , que naquetle tempo ofrere-

ceo aos Mandarins eferita húa fupplica

da faculdade para clles entrarem ;
foy re<

162 Defte bravo rumor teve o feu

nafcimentoaperfcguiçào dos Mifliona-

riosda Companhia,nãocomoronodeí-

cubertodes feus authores;mas excita-

da por elles a plebe, que em húa noy te tu-

teaeouúdo &n«o fem perigo próximo fe prenderão os caocças deite moiim,oc

,?, Paffados muytos annos , & fo- trados o perdão &*%»%£**»
frendo nelles os trabalhos de femelhan. alguns mezes

,>^»*0£»g
tes repulías os nonos Miffionarios ; teve íegu.çao com grande fúria contra a ml.

a forte de achar a entrada no Império Si • mas moradas dos Padres ,
ferindo aos

nenfeo Padre Mattheos Rico, Varão de que intentavaolivrarfe do impe o dos

buvadaorudencia)
erudiçâo,&virtudeJ

amotinados,qucporteremcomv,o enia

n aS d7n-.il quinhentos noventa & induílria jà abertas cn«adas,nao
reipe •

toElogÓaTmandoaoírutodofeuze: tavão aos fugitivos, que pod.aoaka 5
ar.

1 I !
" •'•'
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'LvoroTcrceyrt.
r *fAhum dòs yiaes ferirão na cabeça có ,64 AíHmfehia abrindo porta ktlhum carregadogolpede machado, & o traáá^angdfeónoES&S*ladreRicionaoIívrouamaode outro, quando hum rumor de guerra,que con Ínem fez a lua fuga, tem muyto rifeo, & tra clle movia hum Potentado do Loagrave moIeíha.Tambemforaô prezosos perturbou efte bom princ pio &&eagrefiores & fentenciados a fansfaze- vindoaeíta alteração hum tumukcrSrem pclodclito com penas proporciona, mancebos, que levados da forca do vi

por dle ^ íendoo,nn^ " ^ V* 2°S'& íe incr°d^iraó arrebatadamen-

£d«íuSS££ n ^ 0S
,

tribU' tenot
? ueer^os Miffionarios, & lhe tf.

feí favor os d rnc
P
DT" f£ pP,Icas a

J
ava vizmho

i ««tàraõ a terceyra per,

bca Tmaô 11^ 5
^^dos na ca. íeguiçaõcontraosMifWios da et

charidadeChíi^Ti ° V°d°S da Panhia^ tanta fúria, como a das duas

Lev que rnTnH i ^"T* WUyt° a ? refcridas & com °* meímos efFeytosLey, que mandava tratar aflim aos mimi. de femelhantes Ímpetos nos cfpolfos do

s u íagrado,& também ornato domeftico,
*' U* & Principalmente no defacato do Padre

i<it "W^pw 4 . .j t rt

Sebaftiaõ Fernandes noíTo Miííionario,

I í Si ?í *,
encidas baílantes ignominiofamente prezo. E porque fem-

Mar rhjb«
dl

f
lcu,dades

, teve o Padre pre Deos, depois de provar a paciência

Sc„^Im
J^?lí,ld

"í?
Re,ll Cl

J
dáde d0SÍeusfGFV^ com

F
astnbuia

P
ções ex!

tt£jraS
?
od
r

,7nos adian- Penmcnradas, logo os foccorre com a

n pS adimfaf°/tC âDivi- PromP»daõ dos eoítumados alívios;

fcSfMíí Pr,nclPalmeílte as da Republica, em fatisfazer «í Padres cõ
1SS k

Mathematicas, nas quaes honorifica demonftraçaõ.
allombrava aos Letrados Sinenfes , &
juntamente lhes cativava os ânimos. E * tu
houve occaíiaõ de pratica literária , em q

ssasssssssa » leitfeásdos os vocábulos entre li diverfos , que
fogoallUe|efcrevelTem com charaíteres *) xamos" prometido'- »„„j

do fimSaZinC 'p,0pa"° fira' COmo *»***&« &00K0U a fe retTrar"

de ou^lo ..Vn.f
nC,p

J°
! °U COm

!
fando cl,e> & °s compauheyros par aNaS*SUCrnumíro d°s «"oprehendi. ondefedetiveraõ eícondidos porS

o£ ,-T? ',
P3?'06 a admira?ao- *• pequena embarcação , que Os levava na?

dos iSs?
el£Vad°S EU«""«"«lio. ra naõ padecerem£53SST

£d^2?£ *

a °ffcr
;

a dCftC Pa" trabalh°' {c fo're^, 4u»dosTr
g
par.

virtJ°™ 7 ,'
a P01- '^»"! . & nunca ciaes dos lapões. No entretanto <írt,

nuieronrn «
Çarfcrk

°? cm PaPel ° demora, mXouRiciol fuSSSSKfSt 1^1™' n?fof"mentodosincommodoTda;
n

ue

a

S™2? P
í »,Paírâdbs pnmeyro la

1

habitação, por falta do que lhe crLp

SSSSwd^ "108 ^'? 11? def" ^^>naP
õhave qu^ ho offeretro no ufo da arte de memoria, à de tem- cede ;nem deyxaffe de lhe ferSfSS

tida
an Iinha° n°" folver P°r confelhode hum Mandarim

amigo, que o levou comíigo a entrar em
r*1 '

piij
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i,i. #ida doT atriarcha Santo Ignacio de Loyola,

mÊÊmmÈm
S«S««SSSu?n.s(

mua^uea ninguém.^...nemgg
dos de feras atroadoras: fc fe alguém fe fiando «e oW^uwjo.os «y .

animava a entrar naquelles medonhos lendo hum

*

ro3'™E\ mfl

pintos, fa.i».fe encontrado .por ,n- «*«*^Sffi
viiiveis impulfos, fazendo tudo iftom- <^^fflSSS*SL«i cri

habttavel aquella morada derafas ao pa. ? ";.
f^m7mD

°
no!& figmficava

recerinfernaes.toflerecendo.fe
ao Pa- «gMB

g^ ^.
dre Ricio, como por galantaria eftehof. cite leu«£*?»«

ft
.

tcve t

*
mbcm o

piciode monftros eneantados,femfom. "^?R
h
°^das do grande nome do

feBSSSj?«: SiEúi^^
raô entrando nellas Ricio no anno de Padre^« I^Xefta tão elevada,

«W-BtogoMC^^q^PJ -^ S aflogro defmedldo

rificando primcyro as : fuás paredes , ff J"^^ - com tantos

agafalhos com oraçõeS;daIgre]a,&aSua detaes veneca^ .
d xaíTe de

dles com reverente nomeação de Minií- a esf

^

d;^™'
ôcs a fua opinião.

troscfcolhidosdcDcos, reconhecido o piar com eítas correc^ce*

feupoderoío braço contra todas aspo-

tencias do inferno.*

166 Afkyçoados fuccéíTiva mente

os grandes concurfos de nobres, & dou-

tos ao tratamento, politica, & fciencia

deRicio ,era ofeucuydado , depois de

teriàexpulfoo tartarco terror, que in»

timidava a todos os que haviaó vifto

aaueltes alojamentos tanto tempo antes

abomináveis,defembaraçarlhes também

as almas infeclas com os erros das fuás

:CA-PITULO XX.

A

Continua a rdefmâBiííoria.
'

§. II.

.

167 %JT Eítetempo tanta era jàa ek

J^l timação,quefe fazia de-R>

cio entre os mais eruditos Sinccfes,mle

nella
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nellafelheabrioa porta, para introdu-
zir a Fé ,& Ley de Deos , & com bom
íucceíTo. Porque logo hum nobiíifllmo

Mandarim,& aífamado Cabo de milícia,

que no Bautifmo tomou o nome de Pau-
lo,& também o de zeloíifilmo Chriílão,
foy imitado defeufilho,& mais família,

& finalmente de muytos parentes : &
defpida a cafa de todo o ornato profano,
& idolatradas imagens , a purificou,
queymandohúas, & lançando fora ou-
tras

j& a fez reverenciar como a Caía de
Peos, Sr digna de fuás adorações. Com
efte tão feliz fucceíío cobrou Ricio ani-
mo, para intentar outra vez o caminho
de Pequim, &fiarfe da efperança de en«
irar na Gorte daquelle ímpeno 5 mas
não tardou muyto o encontro ,que lhe
fez amargofa a jornada pelos mefmos
nieyos, que lhe parecião proporcionados
com o fim. Aconíelhado dos conducto«
J£s, que o guiavão, agenciou o que po-
deria fer de agrado ao Emperador , para
não irà íua prefença çom as mãos va-
zias. E chegando ao porto do feu defenu
barque, o principal dos teus guias fez ir
para terra com o Padre ,EUçio oqueeiíe
levava para offertar ao Emperador : &
mandando recolher tudo em húa Forta-
leza o feu falfo conduclor, entrou eí!e
para dar fé do que Ricio levava , defeon-
sentando-fedoque vio , & moieíiando
ao Padre pelo que fufpey tava eícondido,
& não fiado da íua companhia»

168 ConíiavaaoffertadeRieiopa.
ra o Emperador de dous relógios de ro-
da, hum mayor, outro manual : dous tri*

ângulos de çryílal primorofamente or*
nados : hua pintura Geográfica , &. hum
infírumento mufico. Entre elfos peças
daeftimaçãofecular,vião-fe as da Reli.
gião fagrada

|: húa Imagem de Chrifío
na Cruz,-outra de íua Máy fantiílima
com o Menino Deos nos braços , outra-
mais de S.João Bautifta,& hum livro das
preces Sacerdotaes curiofamente enca-
dernado. Não contentarão eilas addi-
ções da offerta do Emperador à ambi-
ção de quem devia querer intereífar nel-

l erceyró* tj*
la

;
porque apertou o Paáre Ricio pela

entrega da pedraria preciofa,que fuppu-
nha era a principal parte do Real pre-
fente,& o Padre o negava , & efeondia.
Era o examinador defte imaginado the-
fourohum Eunucho, diamado Mathe-
no,oqual depois de não ver as pedras
preciofas, quedefejava

, 6c defprezar as
alfayas fagradas, diíTe com brava cólera,
que a fagrada Imagem de Ghrifto era pa.
rs hua encantada :raição,& ruina do ím.
peno, armada por artificio Magico :&
que o livro tão aparatofo à viita «con-
vencia a Ricio de crime contra aMa^ef-
tade do Emperador, porque levava neU
leoccuko veneno, ou diííimuladofey.
sjcq difpoftoa lhe tirar a vida. E por
não lhe ficar matéria , de que fízeífe ar-
gumento para provar a inconfidência da^
quelIeEuropeoaílim fufpeytofo ; acref-
cenrou,que as cartas Mathematicas de
Ricio erão prohibidas no Império Si-
nenfe por exemplo de traições antigas*
& perniciofas à Republica , & bem com-
mum. E mandando fecharem hua cay«
xa eilas apparentes machinas de traição
encuberta nas tiitas cartas; fez eícrever
ncUa efta infcripção da fua fidelidade:
Mathenus Eunuchus regionum vefftga*
Uutfiredempter

, inter Matthai Ricij /ar-
cints mqgnarn bane invenit copiam libro•

rnm.Lpgihus-veíiiôrtm.Tuão iílo revê»
íou o feu bom;, mas imprudente amigo
M-.ndarim, dandoihe juntamente o con«
feitio ria fuga, ou retiro, que então pare*
cia neceílario, para fe evitar algum gran-
de perigo , não menos do trabalho pef-
fcalde Ricio, quedo facrilego defacato
com que feria tratada a imagem do fan-

to Crucifixo ;& que porifioerade pa-
recer, queelie mefmoa desfizeífe*

169 Porém 20 MiíIionarioApoíto-
lico, a quem o defejo de padecer por?

Çhrifto havia levado à China , nem a im-
piedade de lhe tíeípedaçar a Imagem,
nema covardia de fugir, eftando elie m*
nocente , lhe pareceo naquelle tempo
acertado meyo do amigo confelheyro.
Outro íoy, &.cflèdifpofto pela Divina

Prog
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t>tf Fi^ ifo Tâiriafchâ Santo Ignacio de Loyola,

Providencia ,o que livrou a Riciodos thor, & o do mundo todoe £ porque o.

trabalhos alli oflèrecidos : porque che- defejo dos que frequentavaõ a nova Au»

sando à noticia do Emperador a lifta do la donovo Doutor Europeo ,
para ouvi-

que clelhehiaoffertar, principalmen- rcm ao fom da melodia doorgap alguns

te hum nunca vifto inftrumento mufico, Romancesde Poefia Sineníe , roy obri.

que íe fazia ouvir ,
parecendo que nc- gado o Padre Ricio à compofiça» deite

nhúa maô o tocava ;
ordenou , que logo metro, entrando também por

;

eíte meyo

Ricio foffe conduzido à Corte de Po a pia affeyçaõda Fe pelos ouvidos deites

quim com grande pezar do ambiciofo curiofos. Entre todos os que avocava a

Matheno ,
que ficou temendo a ira do íi o Padre Rácio pela feiençu das Ma-

Emperador, fe elle foubefle domaotra- thematicas,foy|hum nobili filmo Man-

tamentocom que fe havia moleíhdo o darimpornom'eTumacheno,muytopn.

Europeo Miffionario. E fazédo papel de vado do Emperador, o qual convencido

officiofo no ferviço do Emperador , elle da razaó ajudada peto zelo de tUcio ,

mefmodifpoz a jornada de Ricio para promptamente fe fugeytouao jugo Ca*

Pequim com todo o aparato de refpeyto, thohco. E porque nao foy então poílivel

& comitiva , onde entrou no anno de por concurío de muy tos negocios da

Corte em Pequim /lograr elle a fortuna

1 6o Foy recebido Ricio no Pala- do fagrado Bautifmo \
yeyo o Padre R i-

cio Imperial com honorifico agrado,que cio, em que elle foífe a Nanquim ,
para

Deos em pnmeyro lugar dií^unha J & quenefta nobre Cidade os
;

nolfos Mif-

tâãmm atfcyçoava ao Emperador a fionarios alli affitares ,
difpuzcffem a

S^^^m^&m^, celebridade defte pnmeyro baunzado,

&osma\ores daCortenaõacabavaôde Masnaõ chegou ao fim do &»*&£*
admirar com efpecial aceytaçaõ as da porque morreo antes do gozo£cfta boa

Lyornovidade.Enaõfemparecermyf. forte ;&fecraque por efficacia do vo.

ierio, mandou o Emperador , que as to facramental, a foy ter a fua alma en-

duas fagradas Imagens de Chriíto , & tre os Bcmaventurados.

fua Mãy Santifllma
&
foírem depoíitadas

f
i 7 l «WW^iquc^»^*^

cm particular apofento, para que foffem foybatro infigne Mandarim ,ch«njdo

veneradas dos mais eftimados Corte- Lingofuno , eftudiofiffimo das faculoV

zã-s,& que o Padre Ricio, &feus com- des Mathematicas ,& por ver em hum

panhcyrosrcfidiffcmem Pequim , fem Mappa^ Padre Ricio muytocoartado

quefeWc emalguafua aufencia. E oI"f«oS.iitafc,conta^^n^

defte modo íe verificou o domínio , que çaõ das terras fevta pelo noflo Europeo

Deos tem nos corações dos Reys , & Jefuita, com a que elle tinha ^muytoet-

cuanto he preferida a Divina vontade à tendidaem carta^«#»¥g
humana, ficando defde entaô atentada fodefaber os fundamentos de Ricio.pa-

cTa da Companhia de JESU no Impe- ra diminuirJtanto
;

o dilatado;domini?

1 ^.« •.<.,

rio da China.

M ií.

Eu occafiaõ ao Padre R icio,

' para elle infmuar ajleiigiaô

Chriftá, a contemplação das Eftrellas,

quando entre as fuás lições das Mathe-

maticas, teve lugar a da creaçaõ dos Al-

trosjdando entaó a conhecerfe o feu AU*

do Emperador Sinico , bufeou ao Mel-

tre defta , para elle defeonhecida deli»

neaçaõ de terras, êr regiões» E como o

zelofo Miffionario mais fe inclinava a

fazer Chriítãos> que Mathematicos,aos

que de algum modo o ouvtaõ como a

Meftre; o novo difcipulo Lingofuno ,

obrando a Divina infpiraçaõ , aprevey

tou tanto na feiencia dos bonscoftumeá,

&préceytos díHlòVa Ley praticada pot
r -

Ricio^



Livro
Ricio,quenaôobílante'o da continen"

cia matrimonial com húa fó mulher , que
eratodooíeu mayor impedimento , aí»

fcntou comíígo vencer cíie , & todos os
curros a elle confequentes. Empenha-
do pois a dar manifefta luz da verdadey
ra Religião, primeyro fez, que toda a

fua família fe bautizaífe , & elle depois
de rodos, feguindo-fe logo a eíla fuâcó.
verfaõ outra rtiuy to digna de fer memo-
rável.

172 Hum dos convertidos por Lin-
gofuno , era antes da fua converíaó o
mais efcandalofodaquelie tempo, &na-
quella Cidade , o qual defejando muyto
ver a feu pay convertido ^peío bem que
ouvh dizer a Hicio da Ley , & Religião
Chriítã, encaminhava ao pay,que jà cõ-
tava muytos annos de velhice , para o
grémio da Igreja, mas efquecidode íe

encaminhar a fí para a mefma felicidade.
£em húa occafiaó das lições, & bons
cóníclhos, com queperfuadia ao pay \ a
infpiraçaõ Divina, que batia ao coração
do velho, de tal fette entrou rio interior
do filho, que logo alli com repentina re-
foluçaõ proteftou bufear os braços da
Mãy a igreja Catholica, eítando elle até
entaó repugnante ao feu jugo. Bautiza-
do com o nome de Lucas, levou ao Pa-
dre R ícip as efhtuas dos ídolos, para fe

leduzirem a cinzas : pregava aos feus
ícmelhantesna vidapaíTada,para lhe imi-
tarem a í>refeme,&foraómaisde cento
osqueofeguiraõno mefojo exemplo. E
deites , & outros, que fe lhe foraõ ag»
gregando

, fe formou húa Confraria de
devotos da Mãy de Deos, que foy a pri.

meyra confagrada ao feu culto na Chi-
na.

§. III.

173 Q Eguio-fc logo âconverfaõ def.

yj te Mandarim a de outro naõ
menos efcandalofo, ainda que mais nas
fuperílições,quenosvicios;oqualcom
o nome de Paulo recebeo da liberal msõ
de Deos o talento de zelara faívaçaó de
muytos convertidos, fendo os pnmey

Terceyo. 17^
ros a fua mulher, & filhos.E era de igual
efficacia o empenho dos muytosdifeipu.
los,quejàfehiaõ aggregando à efchola
deChriíto,até chegara ferprohibida a
adoração de muytos deofes , ainda que
propuzeraó a Ricio os que os defêdiaõ,
que fendo embora hum o Deos no Ceo,
na terra fe adoraíTemmuytos.E rindo-fe
defteconceyto o Pregador Euangelico,,
convenceo a ignorância dos authores
deíia propoíla de tal forte , que fe deraõ
por defafiados a fuílentar a íuaíeytapor
palavra, & efcrko. Mas fem o íucceííò
pertendido, porque o culto de Chriíto
fe preferio a toda a idolatria com foli.

dos,& reconhecidos fundamentos muy.
to contra a vontade dos que o contra*
riavaõ,ôc ifto tanto em Pequim, onde
pregava Ricio, como em Quantung ou-
tra Província vizinha ,onde era opera-
no da vinha do Senhor o Psdre Nicoíao
Longobardo |à no anno de 1 602.

174, E profundarão tanto as raízes
da Pé nos corações dos convertidos ,

queíendo impraticável entre os Chinas o
perdaó das injurias, elle fe pedia, & da-
va com Angulares demonftrações da
charidadeChriitã, as quaes deyxamos
de eícrever

, por ferem de matéria idên-
tica, chegando alguns deíles inftruídos
no amor do próximo, ak>da inimigos , a
deíejar opprobrios , & afrontas padeci-
das por Chriilo. Eíta mefma pratica das
virtudes, que floreciaõ em Pequim, il«

luftravaasChriíhndadesdeNenKamu,
& NanKim, fem que as pudeflem efeu»
recer as letras dos doutos Sinenfes , rjao

obítante a íoberba,que o* faz parecer
entre li refpeytados por (cientes

; porque
os noífjs Miffionarios com razões muy-
tas vexes íónaturaes os convenciaõ, E
efta era m* das razões, que encaminha,
va aos chamados por Qeos para as dou*
trinas da verdadeyra Religião , vendo íe

claramenteos erros dos que íe prezavaò
da Gentílica, lfto confeíTavaõ os con-
vertidos por eferitura publica , quando
entrava© no grémio da Igreja , protef-

tando nas mãos dos Padres feusMeítres.,

eome
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i 78 F/^ ífo Tatriarcba Santo Ignacio de Loyola,

como conta o Fadre Mattheos Ricio , a de J
ESUS , crefcia a fidelidade da IgreS

conftanciadafua Fè por húa formai da

fua profilíaõ , que por fer diíFufa dey

xamos.

CAPITULO XXI.

Da mefma matéria.

*7f

jade Chriíto plantada Tia China. E jà có

taõ numerofa Chriítandade, que pedia a

razaõ fe fabricaíTe edifício , & Cafa da

Companhia em Pequim, para morada

dos Miffionarios , & ufo dos fagradcs

Minifterios ;& aífimfe eífeytuou no an-

no de ióoj. por zelo, &induftria de

Ricio.

Ij6 Por efte tempo abraçarão a nof.

fa Religião nobiliííimos convertidos de

hum,&outro fexo,defprezadas por elles

Ntre eftes fervorofos Chrif- as falíidades das idolatrias , & enganos

^tãoshouvehum velho de oy- dos Bonzos, W**&»°» ™
gj

tenta ffínVi que entendendo eftar jà cosfaíiao maisdiffimulado eftrago.ta..

^mS^orte^eyô demuytodif. ria parelha com efte fruto dos novos

tantefitfo "conduzido por quatro car. Chriftâosp de alguns antigos cntaodcl-

'2£m£ bu^arao?a
P
dreLio,& a cubertos fe elles fe ^'*ta££

pctfirlhe o fagrado Viatico | mas porque go de Chrifio, que de novo lhe inculcava

d Padre °ho difteria para outro tempo Ricio. Porque hum judeo de naçao,con.

com bem ponderados
P
pretextos; elleà fervado com outros muytosnos confins

Vifta de lyto numerofa multidão de do Império, lhe deu noticia, de que
:

ai m

Chrifttos exclamou , que lhe deíTem o dag^mutalha,qii€dm^Ui.

feu Deos , porque fentia acabarfelhe a nas dos Tártaros , viviao occukas pe.o

vlda.Na5fedeteveentaõRicioemadmi. efquecimento ^ homens, alguas « u

niftrar ao ditoto moribundoos Santos juiasda antiga Chnftanjdc ,
to m.is

Sacramentos da CommunhaôAUnçaõ, final que o do íeunomeio da vene a -

com o aparato, que foy poifi vel , & ne. çaõ da Cruz, ainda que hua ^
&outra

ceífario ao devido culto daquella fun

çaõ: & pouco depois de latisfeyto o

feu pio defejo de facramentado , fen-

do levado para fua cafa deu no cami-

nho a alma ao feu Deos com grande con-

íolaçaõdosChriftãos. A mefma tiveraõ

coufa aíTim mal lembradas. E doendo fe

Riciojouvindo dizer,que aquelles ChrU

itãos perfeguidos pelos Sarracenos ini-

migos capitães de Chriílo, huns fe de-

clararão Mahometanos , & outros fe»

guiraó húa cerceyra ieyta dos Chinas ,

ellesem outraoccafiaô do funeral, que deforezandotodos afua antiga , & a-

os noíTos Padres difpuzeraó no enterro grada Religião
5
nao pode reprimir as a-

de hum defunto irmaô do Mandarim grimas fobre a incúria *™fc™™-
actual : porque os Neófitos , que affifti- viaô zelado a confervaçao do grémio de

raô a Jdo^ afto das honorificas exe- Chrifto. E mandando Núncio deftro,

quias alli poffiveis na forma , & eftylo que os perfuadiífe coitarem pa o e-

Romano /admirados do que viaô , & banho Chnftao
;
M™?™'^™ *

defejofos de o atarem , chegavaõ a di. offerta, mas antes rcíponderao os da

Zer , que feria bem fe HzeíTem as mefmas fcyta Simca.que temerofos da vingan-

honras fúnebres os filhos aos pay s, por- ça, que os Chinas tomariao da fua mu-

que mfto apuraô elles os extremos das dança.naõ íe achavao de animo para re-

«uas finezas. Por eftes, Scoutros exte- nunciaremosfeus coíiumes. Ecom ef
;

neres dos Ritos Catholicos, & também tes amargofos exemplos da obftinaçao

com a repref.ntaçaô de alguns dias fef- dos peccados, faz Deos também prato

tivos, como foy nefte tempo o do Nome aos feus Miffiooanos > quando experi-

—



Livro ^Terceyro* tfá
mentaõ fruftrado o feu zelo, & o feu tra ellao extermínio dos Padres Mifíio-
mbalhofem fruto, refpeytando os jui- nados, ao quallogo quizeraõ dar prin-
zcs Divinos,& conformando com clies cipio. E foy elta a cauía de fe retirar o
es humanos. Padre Longobardo, & de fe prender ao

Padre Francifco Martins, que por doen-
§- II' te,& confiado na fua innoceneia, & tam-

bém no fangue pátrio, pofque era Si-

177 T? Ntramoscom ofíodeílaHií* nenfe , efperou em cala a invafaõ dos
Jj^ toria na quarta perfeguiçaó amotinados. Profeguio furiofo efte im-

da Companhia , a qual teve o feu princi- peto de ódio contra os eílrangeyros >
pio na merte do Bifpo de M acao, & fup. principalmente Europeos

;& também a
plerr.ento do íeu governo Epiícopal em falfidade da conjuração imputada aos
hum Reiigiofo da Familia Auguftiniana, Padres Mim*onarios,& entre elIesaoPa-
com a Dignidade, & jurifdiçaõ de Vi» dre Cataneo, como cabeça da infidelida-
gario Geral no entretanto da eleyçáo do de, ainda que acrefeentada com outras
íucceíTcr do Bifpo defunto , nomeado impoíturas vagas» O Padre Martins, fu.
pelo Arcebifpode Goa. E porque o Pa- geytodemuytas prendas ,& vircudes ,
dre Rey tor de Macao eleyto para juiz paííbu a melhor vida , depois de fer atar •

arbitro em húa conrroverfia contra par- mentado cruelmente neíta ;& para a íuâ
teshumCkngo,&hum Reiigiofo deS. morte fizeraô prova do depoimento de
Francifco , deu fentença em favor do hum menino da creaçaõ domeftica dos
Reiigiofo contra o Clérigo , fundando- Padres vliífionarios

5
porq obrigado cõ

lhe com razões a culpa; levantoufeaté- rigoroía tortura confeíTou,o^ quizeraõ
pcftade contra oCollegio, &nelia en» queconfeíTaííe/contraoPadre Martins,
trou também o Governador da Cidade, tendo antes refpondidocom inteyra ver-
que eítavapelojuizo do Padre Reytor j dade ,oque era a favor da fua innocen-
&porconfequenciafe vio opprimida a cia. E ainda que depois conítou por in«
Cidade toda com hum interdiclo publi- quiriçaõ, que tirou hum nobre Manda.
co. E compondo o tempo de algum mo
do as partes, fo aos Religiofos da Com
panhia naó chegou a bonança da compo
tiçsà: porque hua voz tumultuofa levan

rim, fer falfo tudo o que fe impunha aos
Fadres,& havia íído acaufa do que pa»
deceoo Padre Martins , por elle ter jà
póftosos povos na fua tranquilidade;

rada pelos qucyxofos do Padre Reytor comtudo, naó tardou muytooutra das
de Macao,naõ menos que de inconfiden- perfeguijões da Companhia , & do nu-
tes contra o Império debayxo do titulo mero das que damos noticia,
de Miílionarios,comprehendia aos Re
ligiofos da Companhia, indicando hua
fatal conjuração maquinada por elles

centra o domínio Imperial.

178 Atemorizados com efte iníi-

dioío prognolnco os do governo Ma

§. III.

179 : Epois de paífadôs ddtís ãrt-

nos entrou a fua quinta per-
feguiçaó

;
porque quizeraõ os zeloíos

caoenfe mandarão por cartas eftas no. da Idolatria obrigar aõs Chnfláos acõ-
ticiasaosMagiítradosdeQuantun, co- tribuirem com os mais áâ Republica
mo Província mais vizinhaj & foy tal o Gentílica, para a fabrica de hu dos feus
temor dos Quantunenfes, que logo fe Templos. E porque a pureza da Ley de
puzeraô em armas por mar , & terra. E Deos naó peímitte efta miítura com os
publicando-fe , q o Padre Ricio fora de- obfervantes das feytas dos Chinas;elles
golladoem Pequim, deu.le por provada queyxofos defta feparaçaõ, armarão 2
a conjuraçaõ,& por ultimo remédio con? vingança cm hum libeilo de artigos

contra
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* go ^U*A Tatriarcba Santo Içnacío de Lqyolfa

contra os nofíos Miífionarios, dizendo por infpiração dè Deos j & tio mefmo

nelles v Que a nova Ley dos Chriftãos tempo da juftiça da caufa , orou a lavor

em tudoera oppofta à dos feus deofes >
da verdade, moflrando,& convencendo

por fer fabulofa, & de culto ridículo pa- o ódio dos authores de tudo o que im-

ra hum Deos afrontofamente crucifica- punháo ao procedimento dos Padres, fc.

do • Que os Padres Mattheos Kicio , & ainda que por rcfpeytos humanos , va-

Mancl Dias ,.eraõ huns encantadores, lendo-íc de prudência , & por temor de

não fó da plebe , mas também da nobre- algua defeompoftura popular intimava

za violentando as vontades de todos elleaos Chriftãos algua modificação no

com eloquência de artificiofos feytiços :
feu fervor

;
eftes mais animados ,

que

Que a vidaA profiíTaÓ dos mais Miíío- nunca, continuarão com o Leu concurio

mnos,eraa mefmaem todas as partes, à Igreja, & trato com os Padres , & feu

donde ellcs tinhaó domicilio, procuran- ™o entender aos Magiftrados,que mais

do todos augmentarfe de potencia , &
forças para deftruição do Império Si-

neníc : Que ]à fe contavão em húa das

luas Miflões mais de vinte mil Chrifj

tãos,íufficiête numero para fe formar hu

Exercito, governado pelos mefmos Pa-

dres, jà íedieiofos em outras oecafióes

feria honra fua tudo o que padeceííèm

pela de Deos, do que quanto lhes offere-

eeíle a potencia, ou liberalidade huma-

na*

181 O fueceíTo correfpondente á

efta generoíidade Chrifta comprovou a

efperança,que tinhão em Deos , ficando

E que o remédio deites , & outros pre- o domicilio da Companhia mais tsrme , a

juizos, fó eftava em fer exterminada do educação Chriítã mais acreditada, & tu»

Império Sinico a Companhia , & mais a do ifto por authoridade publica.Ao que

íua LeV. acrefceo o mayor numero dos íugey tos,

Ú 180 Levado a juízo efte libelío , Sc para augmento da Miffaõ , & ainda de

examinando-fe a caufa por vinte dias »
Noviços da mefma nação , para ie taze-

fem fer ouvido o Superior dos noffos- rem idóneos operários da adminiitraçao

Miflionarios , que intentava por meydde da Chnítandade.Nem cclipfou cita glo«.

preces oíFerecidas a Deos, & de juftifi* ria da Companhia, o que feus
i

inimigos

cadas razões , aprefentadas aos homens, impuzerão a hum dos noíios Padres por

compor efte oleyto 5 rompeo a fúria do» libello infame , entendendo que o leu

contrários em afrontofos defacatos con- zelo era o que os inquietava : & a cita

tra as (agradas Imagens , & com tumul- fua iníqua vingança , como íexta perle-

tuarias entradas pelas cafas dos Ghrif* gmção , venceo a de Deos, íazendo,que

tãos , hiao difpondo filadas para pren- os dous authores deíla tragedia levai*

derem aos Padres, feacafo os viffem fa- fem o caíhgo de morte repentina ,& os

hir como fugitivos daquelle imminente que os havião fcguido também tiveííem

perigo. Porém como fó da mão de Deos infauíto fim*

efperavãops Padres Míffionarios a pro-

tecção então neceífaria , não confenti

rão na contribuição intentada pelos

Gentios , nem os Chriftãos defiítiráo da

frequência publica das preces na noífa

Igreja, & fervorofo culto dediasintey

£ IV.

M quanto eftes cafos fe hião

, sj fuccedendo,huns depois de

outros, fóradaCorte de Pequim j
nelra

ros , confagrados à Divina Mageftade.E fe defvelava o Padre Ricio difpondo os

fobrou efta fua conftamedemonftração, meyos para a converfão do Empera-

para confeguirem o fdiciífimo êxito dor, à qual elle não dava entrada por in-

defta controvertia 5
porque oGoverna- clinação conhecida; mas pareceo em hua

dor da Praça, movido principalmente occafião, que o Çeo lhe hia abrindo a

porta-
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porta. Havia compoílo hum dilatado duoos fucceííos, ainda em lugares muy-
MappadomundoodourifírmoRicio ,& todiítantcs : & delles fe msndavaõ De 1

.

dado aciiair.pa o celebrado Mandarim
Lingozuno, naô com a vaíiiffima demar
caçaõ da ignorância Sinenfe , & fò arru
ilíadas as terras do Orbe pelas fuás ver
dadcyras alturas , ficando muyro coar

dirá Corte Meltres, que fízcflem Sàn-
tos

} porque cães coníideravaõ aos co.i-
vertidos à Fé dos Europeos. E os aíu.
miados pela fua luz, leva vão as eftacuas
dos ídolos, & oflerecidas em hum mon«

iado o domínio Imperial da China.E por reà vifta de todos, & da fagrada Ima.
eíla razão naõ fe cava noticia, ao Empe- gem de hum Crucifixo, as queymavá-j
rador do ditoMappa > que certamente por fagrado yk devido obfequio.OPa.
lhe nao havia de agradar , por lhe dimi- dre Lazaro Cataneo adiantava tanto amar o ampliflimo fenhono,que lhe jul. cultura Euangelica em Secamaja , Cida.
gav

a
a Geografia dos íeus Letrados, de muytodiftantc da Imperial, que pou-«ouve porem hum dos feus Aulicos, codepois de começar a fer ouvido, ]à feque com fagacidadelhe infinuouanovi- conraváo duzentas converfóes,& paíTa.

datíe do Mappa
5 & logo o Emperador o ào algum tempo, chegava jà o numero a

delejou ver
; & depois de viíio , ainda vinte mil. Hum velho de oy tenta annos

que nao feria femaigua difpIicencia,por ao outro dia depois de bauti2ado, trotilmo íe ver taó poderofo , como fe coníí- xe comíigo toda a fua geração de filhos,
deravaj mandou, que em feda fe impri- & netos, para o imitarem na profiífaõ da
iriííem dez copias , para fe armar com FédosCnrifiráos. Aoíàna! da Cruz, for-
eilas nua fala.de Palácio. Era taó elevada mado com os dedos da mão de hQa mu >

a cihmaçao de Ricio, reconhecida a ef- iher Chriftã , cedeo húa multidão de
lera da lua lciencia, quanto era encare- monílruofas fantafmas ,queinfcftavãoa
cida a admiração 3 que geralmente lhe Cidade toda.E em Nanquim pelo mefmo
conteflavaõ. E porque a fama deite Mif- tempo não era inferior o triunfo da Féfionano da Companhia fez multiplicar Catholica por exemplos , & virtudes re-
as eltampas deita fua Carta Geográfica ciprocasdos reduzidos à peregrina Re.por muytas partes publicas, & particu- ligíáo inculcada pela pregação dos nof,

He com zelofa induíina explica- fos Miffionarios, chegando o fervor de
varelas margens dofeu Mappa a crea-
çaõ do mundo , a potencia do feu Au-
thor,os propagadores Apoftolicoseley-
los por Chriílo , os íeus Vigários Pon

muytos a formar hua Congregação do
culto confagrado a Maria Santiílima, do
mefmo modo , que Ricio em Pequim a
tinha creado. Praticava »fe o ufo da Ora*nncios, & também os amadores deitas ção mental, eníinada peia maravilhofa

verdades, Reys, & vaífalíos em muy- arte de meditar donoíTo Padre Santo
tas,& diverfas Regiões do mundo

; por- Ignacio. Deílerravaõ-fe invocações fu,que lo ácííe modo íe poderia inculcar ao perfíiciofas , & chimericas fabulas deimperador a Religião Chriftã , & intra- mudanças da natureza, aípedos, & ida»
ciuzir a Fe Catholica

, dandolhe com a des promettidas na efperança , mas co.luz da terra a do Ceo, fcm que pareceíTe nhecidas nos enganos , fendo íempre oJer cita a intenção de Ricio.E para omef» ufo dos vícios o primeyro motor deitas
mofimafUmocculto deícrevia elieacõ-
prehenfaõ da Esfera Celefte, fazendo fe
admirar tanto na feiencia de hum globo,
como do outro.

18$ Affim fe applicava Ricio ao
íruto defejado da falvação dos natu*
raes^è* do mefmo modo lhe correfpon-

imaginadas felicidades*

«•§&«

Q.
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Mi fida do TatrUrcba Santo Ignâáo de Loyolã,

que c s eíirangeyros entre elles mortos»—~—— "—

—

fejaõ celebrados nas memorias das íuas

fepulturas. Porém o que .difíicultàraò

os homens, facilitou a vontade de Decs,

que queria fcfíe o louvor feu por forte

myfteriofa. Na fublime fabrica, que hú

Eunuchorico,õt poderolo havia levan-

tado para íepultura do feu corpo , &
por criminoío t e lhe havia confifcado , (c

CAPITULO XXII.

J>ajfa adiante ejia me'fmaffi floria.

§. II.

<ííli

Orrendooannode 1610. fe»

.liciffimode frutos ApoAoli- depofitouodeR.cio, como mais digno

m. nSMiffões da Companhia de daquella honra. Coneorreolcgo,depcas

ÍESfJS chVmòuDcospara aftori, ao dcfcpunado,tãoexprCfiaemíuccefflvc

{•adre Mattheos Rieio>araó de induf- elogios a gloria de Rico, que ainda hoje

friofo zelo em augmentar o grémio da vive -, extremando-fe neftes obfequ.es

a°eUCatholieaàv
g
,ftade 1mmen(ostra. es eonvert.dos das Chnílandades ,

que

bahosAàeuftadoineanfavelefiudoda admimftrcueom afua doutrina, & d-

converfaôdaS atoas.Foya caufa or.gi- luftroueomosexemplosdas fuás muy.

n a l ria fuá ditofa morte a continuada af- tas virtudes. _ .

fiftenc a íwfa ao celebre Mandarim 1 8f Por caufa de hum echpfc do

ÍingoLur,enSgravemente enfermo, mefmoannoda morte de Rjao, que os

SSÍdettío com asprizõesdos Aftroiogos Stnentes naô íouberac
>
caU

vicios Dará chegar ao fim da fuaconver. cuiar, emendando o feu erro os nolio*.

í Mui Lia muyto defvelado a R, Miffionanos naô ficou fem defagr^o

c!o E ainda que efte feu enfermofe vio ainda do mefmoEm perador, a correcção

SiSâudcdocorpo,* n. poíle daquellapublica «^^tag^
do melhor bem da alma ; o Padre Ricio cohonçftou com induflnoCa affcí aç.c.

oppnmido com o trabalho neceíTano a Fizeraõ crer, que mo ío osP^jgl
eífLttençôesdemuytosdias, &noy- fc™" ffa

^
m^^^a^.

tes, paííou à melhor vida.O fentimento juntos com elles os Aílronomicos n-u.

de toda a Corte,& das partes confinan- raes, para naõ ficar a nota com ibw>

fescom tódolmpcrio.iondc tinhache- fe,foraô os corredores do errodaqud-

Sd?ofcunomc,&illuftr.dooíeu zelo le feu Letrado,que com a cabeça pagou

Çpoftolico 5
como também a comprehen- a fua neghgencia. Satisfeyto affim o fcm- .

fl das fuás feiencias Europeas , & Sini- perador, & os mais nobres Auhcos
1
pa-

casfftório neftas gloriofa parelha cõ reci.aosMiffion.riosbo. occafiao para

do famofo Confuzk, , ainda nos muy. fegurar mais as adminiftraçoes das fuás

tos livros, que compoz j naô cabe na Chriftandades, haver doEmperador ha

noiT abrevLdaefcntL.Òfeu honori- Decreto, que favorecefle o excracio

to funeral diípofto pelos Mayores da publico dos feus mimíknos
;
mas nao

Corte & juntamente concorrendo o erãodeftevoto osafteyçoados a1C0»

maís obfcquiofo dos Chriftáos , correi- panhia, parecendo mayoi^udccia ir co-

pondeoao
q
feumerecimento, ainda hoje tinuandocoma <****&«?*°*

edebrado naqucllc Império Oriental. W™™™*W$$™^IÍ
Sobre olugar,que lhe havia de fervir pa- gua alteração prejudicial«WÇ^1

ra o tumulo,& todos queriaó , annuin- angélica; porque ja nao parecia bem a

do também o Emperador , que foíle de fua liberdade praticada em Macao

honra competente à do enterro ; houve 186 Admmido com tudb efte acer-

fobre ifto grande continência , par naõ tado confelho, nao dcyxavao oj Udres

confentir a policia foberba dos Chinas, Miffionarios de attender ao augmemo
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do fruto Euangelico, procurando licen-

ça per Decreto publico, para íe levantar
em Nanquim hum Templo, & nelle rlo-

recer oculto Divino no anno de 1611.
H no íronteípicio da Igreja , quando fe

hia fabricando, fe accommodou húa gra-
de Cruz de pedra.» que em fendo vi (ia de
hum Étnico vizinho , logo fe lhe repre-
fentou, como prognoftico funeíio de fua
futura ruina. E temerofo com eíte feu
penfamento, íe enfureceo contra o edifí-

cio , intentando fugir da preíença da.
quclle imaginado Cometa. Porém quey-
xando-fe & hum Chriíiaõ , por fe ver tao
perto do novo Tcplo, & próximo àquel-
la figura da Cruz, que entendia o amea-
çava demorte;eíieofoííegou

?& livrou
do feu temor, explicandolhe o myfterio
da noífa Redempçaõ confummada na
Cruz. E com taõ bom fucceffo , que de
ameaçado com aimminentemorte nella
vaticinada, fe trocou em amante vivo
daquellefagrado Sinal, & fe ahftou no
numero dos que o adoravaô.

187 Determinado jà o dia para a
dedicação do Templo, que foy o da In-
venção da Santa Cruz ; a fua celebrida-
de teve todas as circunftancias do culto
entaõpoíIivel,& feíhval agrado, fendo
a principal a devoção publica dosChrif-
tãos, & também a do decente ornato do
Templo. Correfpondeo depois a eíte taõ
bom principio o fruto dos Miííionarios
naadminiftraçaõ dos Sacramentos aos
quejà eítavaõ inftruídos, &, glonofa
educação âa nova Chriítandade com
manifeiras demonílraçóes de virtudes,
& fantos coftumes,& pureza de confciê-
cias.Eftefanto fervor pafTou a húa Pro-
víncia vizinha entre Nanquim ., & Ton-
quim, para onde faraó chamados dous
Miííionarios da Companhia , aosquaes
deu honorifico hofpicio hum Doutor Si.
nenfe por nome Leaó,applaudindo a fua
vinda com hum facrificio publico dos
ídolos da fua família confumidos no
fogo } & abominadas no coração de to-
dos as fuás falfas divindades.

Terceyo.

tf. Ií.

Um dos delírios dos Chi»

u
nas muy to vulgar, he a in*

dubitavel opinia5, que os faz crer em
certas viíitas dos feus deofes viítos
muyras vezes em forma humana difeor.
rer por efta , ou aquella Província , dif-
t ribuindo os íeus benefícios; porque daõ
faude aos enfermos, riqueza aos neceííi-
tados, engenho aos inhabeis, & fecun-
didade aos cafados.E hofpedando em fua
caía na Província Chekiamenfe o Dou-
tor Leaõ aos dous Miííionarios; rece.
beo carta de hum lugar vizinho,na qual
lhe pediaõ, jà que tivera a fortuna de
ter aos Deofes por hofpedes, lhes conv
municaíTe a fua felicidade, & também os
inítruiíTe nas ceremonias com que fe lhes
havia de fallar, & avifaífe , em que tempo
poderiaõ vir à fua preíença, Era o douto
Leaó hum dos jà chamados por Deos pa-
ra a noíTa Fé; & para honrar aos dous
Miííionarios na entrada da fua hofpeda-
gem , fez, como temos dito, hum monte
dos ídolos, que elle,& toda a fua família
haviaõ antes adorado,&os confurnio eoi
hum incêndio, por obfequio confagrado
à Religião Chriíiã.

189 Entrarão logo os Religiofos
Miííionarios Gataneo Trigalcio a dar
principio à pregação Euangelica , to*
mando argumento da ignorância, que alli

havia de Deos : 6c foy taõ bem ouvida [a

Divina palavra , que logo depois de ven-
cida adi íficuldade da continência mari-
tal com húa íó mulher , que nos Chinas
he a de mais profundas raízes ; foraõ
muytos os que tomàraõ o nome de Chrif-
tãonoBaucifmoda Igreja Cathoíica, cõ
grandegloriadeDeos,kconfolaçaódos
feus operários. Entre dous ouvintes das
exhortações Euangelicas ,hum delíes,
que nem fallar no nome de Chrifb con-
íentia,perfuadido pelo outro, que o de-
fejavaaffeyçoaraomefmo, queellc im-
pugnava ;admittio húa condição, que
eíte lhepropoz, para naõ lhe fallar mai£

0.5 'm
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i gi • Fida do Tatriarcha Santo Ignacto de Loyota,

na mudança da Religião , fc eííe vieffe toria geral. Ê quando ella fah£ então íe

cmSrtopadocondicional. W™Un^"SS^Sc^n
ioo Difíc pois o ià convertido ao moagoradamos, ainda que em compen

qu ^pugnavaLonverfaô , que ao Hb *** P^f^) a" ™
^uê

LpedrfeaDeosoencammhaíTeAnão ti pane fítoE^ d^^fSffi
devxafle errar • & que fófazendo efta chega ate o atino de 1616. De pteiente£S; nunca mais lhe fatiaria fabemos ,que fe vay temendo^huaM
emrnatena

P
daRel!grao,nem moleftaria pcríegmçaõ nomeímo Imperio da Ch,

com osleuaconfelhos. Veyonoconcer* »>*q«*g*""ftTO3£S
to o infiel depois de importunado pelo fiáode ^^«rnwsaSanto^cioptf

Chriftio :& eícrevendolíe lego em dous íeguido em ieus filhos no terceyro livro

SrunniosonomedoverdaíeyroDeos, deft. noíía"^^^.S
que os Chinas chamaó Senhor do Ceo, ^«^^g2^?5^
&odo ídolo, que eraodeos do amigo santo, que jà vemos íahidos fora daque

febeld fpófío
q
s ambos no Altar domff- ^^^tãT^^ã

tico fez elle com muyta reverencia a fionanos , obrigados a confervar as

lhe havia propofla E eícaOamente a ti- lè por elles pregada ate omtagj
KcSuS/quandoo eferutinio po. Tem ofeu pnnopjocft. receada a,

do nome de Deos voou do Altar para o teração em certos pontos ,
que por hua

ícu fcyo primeyra, fegunda ,& terceyra parte parecem/uperfticioto, & por^U

vez ficando o do Ídolo aonde fe havia razaó com nico oe menos pureza aSS rcfdutoferendco à Divina ^^^f^^^tíl^u
Lfpiraçáooduofoconvertido,que lo- n^S^SSS^^^3S^
po levado de hum fanto furor , fez em nas fearas de Chnfto qualquer ziz -a

Sacos a imagem do feu ídolo* depois ccculta-E por outros Pr^ipws radica -

Sebeminftruidcfoy bautizado com o ^*^™*^^?^?*
nome de Feliz. Não forão nefte tempo fumeientemente fe PurS«W^-^
íãoprofperososfucceíTosdeoutraMif- ™te^*?^ Û5^£
faõ confinante com a Rcfidcncia de Ma- E como eíladiverfidade de diário ,

cao
j
por quanto hua imaginada infideli* dirigidos todos«í^^^gg

dade , que alguns quizeráo impor aos giaõ , tem paíTado da conferencia cos

MhTiónarios, dada occaíiáo de íe não doutos, para a dos convertidos a Fe ,
&

entenderem as cartas, com que huns fe Ley de Deos *M entre clies a falta de

coLunicavãocomoutros. Porque jul. íciencias,as aftucias do demónio vigi-

eando-as por fufpeytofas ,
prefumiáo |antilBmoneftaS occafioes,o gemo oos

delias algãa inconfidencia,nafcendo def- naturaes inclinado a nov.dad , &m-de

ta fua ignorância do ler os noíTos chara- fejos de fe livrarem el es do-jugo,

Chnt .

tferes/Lfrafe,a fexta perfegmção da- taõ
j
fazem temeríe hua grande ruína na-

quelle tempo, que poderá fer muyio quellasChnftandades.

cruel,fe Deos a não impedira. i 9 »
j
\P°T d]as ™*™t {uo* r

cultivadas ha eincoenta annos,le lup-

* tu põemmuytoconfíantesnaFé,que por
S

gloria noífa chamaô elles a Fé dos Por.

191 T^Epoisdcftasperfcguiçôes tuguezes
5
naõ a P°^r" f"^"*' ^"

JJ daCompanhia, certamente naõ fugidos para os montes; ou mortos

fedev^/virfegumdooutras^orcon. f^^fogo^cortto^P^^

rrrfemPrea?ua cauta fomenuda^ ^^^^^^
Jo demónio, das quaes ainda iciazHil- japao. ooorc wuu

deites

i
'

1

'
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dcíles receyos eflà a contingência da os infaciaveis Lobos da Monarchiá Ta.morte do Empcrador aflual , a quem poneza , os quaes excitados pela crue/gostem dado capacidade , para prever dade de três Emperadores Taycuzama

t* nl
ÇaÓ fUCUr

',/
&

,

ta,

?
b
-
em 5 Dayfuzamaí& TaxogunEamaJfizeraTomao nos meyos, queellemlgafaõ necef* eflrago, que brevemente diremos nosfeh« aconfervaçaô da Fé, pregada nQ compendiosdas períeguições dTcom

5íLÍÍ2? _
pel0S

.
,V

í
lí
!í
0nÍrios Eu«>- Panhia.de que entramos adaVnoriciVpeos, por íua permiflaõ* E aflim que mor

roelle,íem ficarem tirados os eícrupu.
los, & foflegados os ânimos j que elles
tem alterado

, fugeytando-fe todos os
feus vaíTalíos aos decretos da fupremai j t • ,

.
MK,uprcma è««uuic5,iiuueio02,õcno melmo tem nr»

™Zt f% íem
?t

Wdaí**"* a os da efclarecida Religião do?S°converfaõ da China ,)à hoje de taõ nu.
mefofas Chnftandades

, que pafiaõ de
muytasmil as admimftradas pela Com-
panhia.

JNeitas padecerão também os Reli«
giofos da fagrada Família de S. Fran.
cifeo , entrando em Japaõ no anflo de
1 793.6c os da iliuftre Ordem dos Pré-
gadoresnode 1002.& no mefmo tempo

PERSEGUIÇOENS
dà Companhia dejefus
no Império do Japaó.

CAPITULO L

Primeyraperfeguifaê.

§> h

1

"^T °
m
^?

de A? ?° ^e i f49' te*

tâes de Santo Agoílinho.
a E aííim como todos eftes Varces A-

poftolicos foraõ incãíaveis operários na9
fuás Miffccs, também foy muyro copio-
fo o Fruto, que colherão do feu trabalho,
& íingular a gloria que confeguiraõ com
os triunfaes holocauftos das fuas vidas,
qucmuytosconfagràraõaDeos em di>
verfos patíbulos, como confia por no-
ticias extenfas das Hiftorias das ditas
Ordens , que poderáõ ler es curiofos
deitas lições.

3 Dos da Companhia de JESUS ío2
raõ oytenta# três os martynzados de
varias nações^ & também da Japoneza:
defíes alguns eraõ Sacerdotes , & Ir.
mãos outros, do qual eftado,mas na5

ve a Companhia o~féu7e7fciíK
Coadjutores, fora° trescrucificados,&

^pnneipio da LSS^tÊ, ÊntlSlS^r^f °
peno pelo grande Apoftolo do Orienre 22? 52 ? i J °s chn{l^s
S.Francifco Xavier no porto deèS °ad°S $f 1*la d° mar^rio

> f̂ aõ
Xima , mas ià muyto antefn f.„ n.

g "T* *¥ de hum
> & outro*xo , f£

«ouVido^&ad M̂d^ t^,^ ^^fe Catechiílas'das

paõ. E nos primeyros quar nta & au
Jf

M
f°

e
D
S d" Co™P*M& das outras fa<

tro annos , naó t7nàoZZl!ánnX
m^Migtófas

, fazendo também nu-
k asoutrtVfaí^eCôSS ^tW ^^f^^^Coromuytosdeme,
aquellasvaftiLasfeàfs ToF^ in^

n°r ^dc de ambos os fexos. A todos

Iho^bautizouaCompanha^isdeo^
e

fstiràraõ
f

vld^as catanas, as fo-

nhétos miladultos.eTPSs corrido os f!%*
aS)

^
S
í
oreas>& °s venenos,&ou^

annos,node,(5,4.feaiEaoTb
a^ ^sn>orre"õ nos cárceres nos degre.

das bandeyras Cfa^S2^«22 '
famim°S ' & attcnu^os. E final-

Scnode ,63o. fe numeravaõ mafs dê n^ 7 f ^ jah°,C terà acabado
' ™

-inte & cinco mil.NeftaTtIonumePnfí ?
ccuItos> ouf"g'«vos, & tal vez vio-

manadas derebâ&S G^i&aE^
lentamente, ou por neceííldade retroce,nannos ac Chníto, derao dido ^càraõ fem os feus MiífionariosA

QJi'l Meílreà
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mt Vida doTamanha Santo Ignació de Loyola,

^*¥2SSSa&Írf«*II viver eícondidos, continuando os im.W^r^TffqSTSnP« niftetiosd.culnit.Eu.ngelicj.Eoto
tes -deita Hittoria ,

ainaa que v
rpor húa parte temendo nao fc

por compelia- £ P^ £ dos intereíres do

St'Í commetciocomosPortuguczes^pcr
* U *

outra crendo, que jàadoutrina dos Mif-,

^ o o Lm « nrimetta oer- fionarios eftava modetada com o intima.

a, ^1 OmeçoU pois a prtmeyra per
extermmi ; reprimia os ímpetos do

perioTe Taycoz.ma , que vendo-fe def- ^SSSSfticoiM poderofos , .&

5^**f^^fejt âKSSSSU darW a algu

pugnantesaoleiihbidinofoappctitc,& ^"X^e rebelião perturbadora úo,

íelendolede queosEuropeos,,a cA- gj™fí&fc COm difíímulada fa.

taõ innumeraveis, fc animaffcm . ma- l^^^' ács honras a alguns

quinar alguafublevação no mperio,por f^^^tocmjgJ^
infiel induftri. dos Padres MiffiouanoB ^Safno caío em <[Ue delle fe

da Companhia, os mandou fahir de Ja. m os wpP8..^.^!.,^
pão, defejando por todos os modos con

íumillos, naõfatisfeytodcosir acaban-

do a ferro% 8c fogo. E ainda que
:
reco-

nhecia a Religiâo,que elles profeflavao,

di^naderefpeyto; dizia que era oppol-

ta às ieys antigas das fuás feytas : &
fundando-fenefta politica ofeutpmen.

tado furor,& fatal vehemencia ;
tez pa-

queyxaíTem os Miftaarios j
porque _á

fombra de taõ poderofos Príncipes , le-

ria muyto prejudicial ao Império qual-

quer confpiraçaõ.

6 Parecendo entaõ a muytos dos que

zelavaõ o bem publico da Religião na-

quelle tempo affaz perigofa, que o Vice*

Rey da índia, com algúa honorifica em*

tado furor,& fatal vehemenc.a H«
pj £*£, ^gctffe S furor de Tajco-

rccerneceffaria acautela de defendero* ^ &d 0ttdle dedifeorrer te-

principaes Reynos do Imper.o de algua ^"^/^ cortez benevolência ,

ccnfpiraçáo, mandando demoM as pnn. «£??£& teve nocicia , entendendo,

cipaes Fortalezas ,
queva ^9»»H Sa feguída caufa , para vir a cref-

ci
P
dasdeChrift-aoS£)ahav,aordenado ff^g^fl,publica*£

li:

ai

adoraíTeiuntament^omosíeuscleoies ^f^^
crendo,quecom efta PerC ,

urb^°/ !° SÍfiSS E depois de vencer a oceulia

eaf^uecendoo.^»^^»^ ^"ncia, col que fe defeontent^a

pelos temer, como a authores tuturos ^^^ embayXada ] veyo no fcu

da dcftruição Japoneza.
COnfentimentocom a condição , de que o

f Nefte tempo eraó muyto adver- ~™^dorquccraoPaie Alexandre

tidos os cuydados jj
affim do Empe». E™yx^o * &

dor, eomo dos Padres Miffionanos ;
V-hgpo ,

«a
| ^ Sa-

porquedeambasasparteshaviaquere ^« R
^n emha, fô palavra da Ley

rP3 r & prevenir nas conveniências de Çerpoic,»t r

KS, & outros Os Padres queriaô mof- dos Chriftaos.

trar , que obedeciaô ao Decreto do Em«

perador, fahindo.fe defpedidos , & em.

barcando-fe alguns, deyxados os Cone-

gios , & cafas das fuás affiítencias j
&

11L

ii '. ii
' li



Livro

§. Hl.

7 T"\ emulada pois a fua tyrannia

XJ com a politica, recebeo ao Pa.
dre Embayxador, que chegou à fua pre*
fença com bem ordenado refpeyto de
honorifica comitiva, & naõ com menor
o/tentaçaõ de cortejo Imperial, foy ad-
mittido cm lala Regia , moítrandolhe o
Emperador benévolo afpecTo, ainda que
forçado. E Valignano aííiítido da con-
fiança, & compoílura religiofa , tirou de
hum pequeno cofre, de matéria, & arte
entre íi competidas,a carta do Vice-Rey
Dom Duarte de Menezes , que hum in.

terprete Portuguez verteo do feu idio-

ma no do Japaõ,& foy ouvido com í'um«
mo íilencio. Louvava o Vice-Rey a odu*
lenciado Emperador, o vitorioío das
íuas armas ,& os heróicos fucceííos do
feufelicim"mOtempo,incomparave?men.
teantepoftoatodos ospaffados. Dizia,
que eítas noticias houvera dos Padres
da Companhia,& também dos mais Por-
uiguezes ,queíejacl:avaõde bem afor.
tunados nos Reaes benefícios recebidos
da Imperial maõ. Econcluhia, pedindo o
favor para os Religiofos da Companhia,
com oencarecimento,que demandava eí-

tafuppltca.

8 Refpondeo o Emperador com af>
fectada benignidade , dizendo pouco
dosPortuguezes, & Padres encomen-
dados, ífc na Rehgiaõ Chriftá naõ fal-
lou. E mandando, que com igual magni-
ficencia foffe prefenteado o Vice-Rey ,
aflim como elle o havia íido,& também
chegaíTe a fua liberalidade às mãos de
Valignano,& dos da fua comitiva; or-
denou, que para todos fe difpuzefíe ef«
plendida meia. Goftou muyto de ver,&
ouvir fallar a linguagem japoneza ao In s

terprete Jefuita Joaó Rodnguez, Sacer-
dote de agradável modeília ;& travan-
do com elle pratica até altanoyte, foy
advertindo, íe na conferencia defcobria
algum indicio de enganos naquelía Em»
bayxada,fatisfazendo-fe muyto da fin

Terceto. .

'\
t g^

ceridade , com que o Padre refpondia,
fem dar final de dolos encubertos. Naõ
deyxouporêmdeinfinuaro feu animo,
quando defpedio ao Padre da fua prefen-
ça

5
porque lhe intimou, que os Religio.

fos da Companhia não trataíTem em.pu»
bheoas matérias Chriíiâ* , & neilas não
procedeíTem de forte , que fe viífe elle
obrigado aos mokítar com novos rigo-
res,

9 Logo hum empenhado contra a
Leydos Chrifiãos,por nome Jacuino,
levando muyto mal o agrado com que o
Emperador recebera a embayxadã do
Vice-Rey, & o novo tratamento com os
Portuguezes

; fez muyto eítrondo de
argumentos, para di/fuadir ao Empera-
dor da imaginada amizade com clles ; &
naõ foy necefíariomuyto pezode razões
parado feu intento, porque o do Empe-
rador naõ era outro , ainda que o naõ pa«
recia. Eafiim fe vio no que logo orde-
nou de arrebatadas cautelas contra a
fraudulencia , que o malvado jacuino
apontava, efeondida na dita embayxadã,
amontoando todas asrazões,que com o
feu depravado animo pode fingir.

io Mas na entrada deita alteração,
que Deos queria fuavizar

, para recrea-
çaôdos feus operários Euangelicos

j ro»
raõ recebidos na Companhia por Valig-
nano quatro nobiliílimos mancebos, de.
pois de haverem chegado de Roma,con-
cluída afõçaõ da embayxadã Japoneza,
que muyto antes fe havia celebrado,íen.
do elles os principaes inviados, quando
floreciaaChníiandade doJapaõ,&; p »

diaõ apparecerna Corte Pontifícia com
oefplendor do nome de Chriftãos. B
ainda que na5 fakàraó Efcritores inve*
jofos da gloriofa converfaó das almas
no Império do Japaõ, os quaes quizeraã
com a fua penna fazer fabulofa eífo em.
bayxada, conftando elía de innumera-
veis teíkmunhos de viíta em Portuga! ,
por onde foy guiada para Roma , & de
là conduzida na volta de Europa para o
Japaõ; tiveraó os quatro chamados por
Deo s para o grémio da Igreja, o fim dos

/eus
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1 8 8 Vida do Tatrkrcba Santo Ignãcio âe Loyola,

íeiis defejosià cm Roma manifeitos. ao oRey de lnga,que vendo a paciência cõ

Padre Geral Cláudio Aquaviva 3 & por que elles fofriaõ O agudo daquella dor ;

fua ordem concedida a faculdade para os obrando a Divina infpiraçaô, abraçou a

receber o Padre Va!ignano,comoprõp- Ley, que pêtfuadia wnto. fotrimento^

tamcntefez ,naõob£lante a grande re* foy bauuzado. E nao fo coniolou ueos

pugnancia dos mays , & outros parentes

de coníaoguínidade mais próxima.

§. IV*

aosChriftãoscom a viftade taó ditofa

forte, & Real coníhncia, fem temor dos

pezares com que o R ey havia de fcr per •

fcguidojmas também em lhes moita

caíiigados todos os que haviaõ concor -

ROmpendo naõ muyto depois rido para a lamentável >ff
°J*S

a6 * f"»

dcfte tempo húa inopinada Igreja, & delacato do feu culto- Porque

eucrra, movida porarmas com o nome aTaycuzama,nomefmodia> em ?
uc
^;

I éoreTnas ,de?ivadodo que tinha húa 1*™*^^^^$
Pcmnfula vizinha ,

foraõ pedidos , & morreoamayi*f?J^'^££
mandados alguns Religiofos da Compa- tir antes da hora da fua morte, yio arnl

nhTa ; para com a ck pediçaõ miffionaria cada a íua vida em hum naufrágio ,
com

aMáLamUita^elemparelhar ofoc. que lidou na«W^Wg^
corro do efpirito com o das milicias : & aothores daquella afrontoía , & lacriie.

naõ fòy fem muyto fruto eíta Miflaô ga dcftruiçaõ ,& outre>k*™*£"*>

volante da Companhia 5
porque os Sol- ambos morrerão afogados :8c num mer-

dadosChriíTaos provarão com as fuás cador também empenhado na oekM»:

virtudes a fé da fua Religião- E dey, juraeaõ , morreo dehum aprefiado acci-

xando nòs agora de contar o fucceífo dente de apoplexia* t,^^Anr
deíla guerra,I de outro incidente % que 1 3 Porem o ódio do Empetador ,

entaõ occorreo \ por naõ fcr de matéria como peftc, que tranfeendia por todo o

para o fio da noífa HiGoria -5 damos noti- feu Império, animava a todos os 1
oten.

cia do novo, ou refufeitado furor de tadoscontraaRelipoCatholica,6c os

Taycuzama,que por lhe moftrarem car. feus Miflionarios Jeíuitas. &*£*")
tas fingidas de hòftiltdadcs dos Portu- ReynodeFirandodeu a morte aquatro

guezes contra os Gulelhanos , fendo Sacerdotes daCompanhia o tyrannoRey

delias authores os Padres da Compa. com veneno occultO, nao iatistcytoou

nhia ; deu por verdadeyra eíta impoítu-

ra,& rompeo contra os Miflionarios cõ

todo o feu ímpeto vingativo. Mandou

arrazar] o grande Templo, que elles ti-

nhaóemNangazáchi dedicado a N- Se-

nhora d'A(Tumpçaõ, & queaflim os Mif-

edio contra a Fé de a ter dado a outros

em públicos patíbulos* E craô elles o

Padre Francifco Carriaó Hefpanhol, o

Padre Jorge Carvalhal Portuguez, o Pa-

dre Theodoro Mantelles Belga> & o Pa-

dreJofephFurlanetto Veneziano. J

fionarios, como os Portuguezes foliem morrerão todos no mefmo tempo* mas

exterminados. O Governador , ainda do mefmo modo com venenofa bebida

depois de ver, que naõ havia nos Portu- parecendo a íua morte de algua cama

euezes , nem Miflionarios coufa algua contingente, ou enfermidade comua jíe

provada das culpas noticiadas ao Em- a naõ moftraíTc dada de induftnofo pro-

perador: executou a ordem com inteyra pofito acrueldade maniteita. ,
com que

crueldade , à vifta dos affliclos Chrif- elle fe empenhou a tirar a Vida a todos

tãos, que naõ podiáo por termo ao feu os do nome Chriftaõ , & aos léus rre-

fentimento, vendo arruinada por terra a gadores.

cafa onde haviaõ nafeido para Deos.

.is Achava-fe entaõ em Nangazáchi
CA»

;ií ;,

'

*iíví©
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Livro Tcrceyro.
f g

propnas.E poífo de joelhos fe offereceo
aocórcedosannosda ida vida

, q ue am.
dacráojuvcni», Jcqual4 u ;r modo que
oquizeffcmíazcrj&comhúa lançada o
paliarão, morrendo mais gloriofo, do
que ficarão jadancioíos os qus lhe ha-
Vião tramado a morte.

ió Litigarão entre íi marido, & mu.Ec , i, ° mugarauencre li mando, & muStamos noannode M9 6.quan- lher
; cila querendo que o mando fofodo chegarão ao Japaõ, para Chriftâo, & elle querendo que dia otrabalharem na vinha do Senhor os dous «cyxaffe de fer : a mulher períuadindo aocelebrados Miffionanos o Padre Car. maxido com razões, & o marido à

t

Iostí.ípinola,& Jeronymo de Angelis
,

lher com afrontas ífc fentindo elle veram bes mortos peia Fé, & queymados fe defprezado da mulher, a levou,& maíscom fogo lento ambos, ainda que de- a hua íua criada também Chnfiâ & dapois de muyto tempo entrados ao exer. poucos annos, ao interior de hum bof-cicio dosfeusmm.ílerios Nefte tem- que, & com a catana nua na mão, duTcàpoerao cuydado dos Miffionanos con. mulher, q ou arrenegaííe doícuChriiíormuar
, & adiantar com toda a cautela ouelIa,&mais a crSdinha, ficariáo"a!

Sufn
Ve

'
la^ltUradaq

r
e11

^
f

?
ar« sil»« *•«** logo fem dZn a, v oque nao déííem occafiao de fentimcnto coníiancia de ambas, cortou a cabeça dí

ínUU
P
A*°A \

hlVend° dle Pr0hlbld° a innocente k*™> Pa" amedranrar aWaPubhcdade da doutrina Chriftã. Mas lher; mas cila com mayor animo £ atambém nao lhe obedecião os Padres dar avidaporChrifto,doquecT Zcom tal ócio
,
que não crefceíTe o fruto eldade do Marido para Iha^ar o d fadas fuás exhortaçoes, ainda que oceulto fiou para a execução: ôc ajoelhada diffe

dcXSl^ e?nCÍaS
' Na ^C Cra Cbriftãifferecendo a garg2

2

CfotfKÍ 2TS
ra°/ent0 & £

í
lnta mi1 a° tyranno SolPe> & avocando emTu

SSSáSSÍB °- SaÍrame;
co"ÇâoajESÕS, & afua Mãy Santiffiio aa i enitenaa

, & deites forao dez mil ma, proreftoucom os olhos no Ceo a ii«os que e confeflaraõ geralmente. Na Q» morna pela Fé. O marXentão coml"dade de Nangazáchi forão oytocentos tido de dousa£ oopoTot Hmd

c ncoenfaTjt?
Amc

h
cuz™s í** & defpedtr defie,& obedecendo de algumcincoenta. £ o que mais he para admirar, modo ao outro, fuípendeo o ooiJ £S:f^ g
nrer° d

5
n°' VG^rãoparacáfa/mastemend

&
o elVol

IlT7°k
s cm d

í

vcrfos lu8^es fabri. furiofos Ímpetos do cruel marido comcados
j & (obre tudo os exemplos raros húa furtiva fuga fe aufcntoTwrV Na?de vircudedos confiantes Chnftãos Ja- gazachi, fciuindoÍÍSSSSS

.. ALm , rt l\> fuacompanheyra,quefe matou a íí mef-
A~-

rtnum aei^s,que falfamente mo, rompendo as entranhas & IanranrKfaziao cmninofo* cm pena lhe manda- com cllaí a alma no inferno
?

fiSSS^SS?
f

ft

ftrÍM mâtaíre 17 Hfia 0obre*»Í tanta fer.

Mfefcd^StU^ftft^a4 ^u^^roílo,!comona aím^vendo fepara luitre de generofas acções
5 nunca não fó pnfioncyra de guerra , mas t-m-

tÚítS^T^^W^^ ^mdaVaodehumtS^SS
do Jue er r£ Sf í V *Í* ' dlZCn * Etnic°' ^Ue a lcV0iI P™ cafa

5 não pode

tómoT^kfc^n
fU
^
Ley Pr°^

hl
- eíie Ukrajar a fua hoScítidadc nem

P
porDiaamortc violenta

, tomada por mãos mal, nemporbem
>Por maisqiieapeífe,

guia.,

i
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io<> Vida doTatriarcha Santo Ignacto de Loyola,

£uia,& rogava
5
porque fempre fe defen- o Empcrador ,

corrcfpondcndocambem

lta orSiSoí que era Chriftã,& que com benevolência , & lioeralidade a cite

%£E5£^W*^ ***** P%Ug
S"de fet í no

reo na maõ do impuro JM porque te ^^^^^^3^^
vadaoor elle ao lugar onde morrem vio- o ícberbo Emperador ,

vendo ie reco

knt mente os facmorofos , perfeveran. nhecido, & reípeytado de hum Prelado

do elbna íua conftancia , lhe meteo o do Chriílianifmo. Porém Dcosnaquel-

punal nos
p"

tos, 6c lançou o íeu caf- ?«^>« J»»^^^E
tifSmo coroo entre os offos dos mortos derofa máo da fua Juíhça o quanto euç

infame na cova publica deílinada por depois o confeífou, & temeo. E nao foy

uftka para feu enterro, fo a fua foberba , a que então provocou

J^S£Sd.,innidoRcy de Ari- contradle a Divina ir.,™»
J-J-J

ma, & viuva , fé com fete annos de Vida fua infaciavel ambição de riquezas ,
«

Chriftã, viveotaôfantamentc, que fcz honras , experimentando muyto a lua

fpp"
• cér nojapaõ hua íemeíhança da. eufta, & feu incomparável pc*»™^

q
P
u
PeS nos W^4^ lheveyoporcafa, no

Jardins da Igreia. Porque dous annos abatimento da fua arrogante altivez,

intesda'Srte^^a fuaaíT.ftencia 2o .«««arç^W*^
na Igreia, levando as horas das manhãs diar pela paz entre o Empcrador iay cu

"nteyras 'orando de joelhos, ainda no te- zama , ft o Rey Coreano,
venado pebs

pomvernofo , & paífando com muyto fuás armas, mandando ao japao num

rigorofa inedUa E na QuarcCma antece- Embayxador, para que em feu
1
nome re-

d?nte ao dia, em que morreo, naõ defpio concihaiTe aquclla amizade. E J*yc
u

£
o cilicio ,nem de dia, nem denoyte 5 mas ma, que não perdia os lanços da fua i o-

Ltes em todas era aquente aL difei- *>»*&^
Dlina &a terra dura a fua cama, & (cm- ra a embayxada Simca ,

dilpoltc»
peia

Er
^ aditando nellas nas acerbiffimas fua foberba. Cem mil Artífices trabalha.

^sTSpIíxaôdcChrifto. Não lhe vaõdedia,&denoyte P*"*"™»
Dot^dore, na enfermidade zes na defmedidaUrt^^
ultima da vida , & fofrendo todas com aulico , para nelle receoer os cfperaaos

exemplarpacienc^&conformidade cô Embayxadores. Nelkrecolheo , & f«

Deos,lhe deu a alma como a feuCreador. prefente à vifta publica todos os the-
ueob,ine ucu

fouros, & riquezas de que elle havia def«

* II. pojadoafeffenta Provincias. Na dilata-

s '
'

da Praça , que dominava cfte incompa-

19 A Snmíloreciaalgrejadojapaõ, ^í^*^^£'ffl^A quandochegou de Europa o ercito por linhas militares «pamdas

Padre Pedro Martins!creado Biípo da para que viíio pelos Embayxadores ,
os

metaJfeSra qual vendo o abundan- íecreaíTe aquella fingular fermofura de

5ffiSiS3fao.ko.de Ignacio, fc da guerra, f^convoca^a^o^
Companhia, ainda em tempo da conti. & com ordem de f«mpCnharcm com o

nuada perfeguiçaó de Taycuzama , não mats euftofo efplendor pcffoal
, • nao

ceifou na iene de louvores,& graças da, menos de carroças , & tropas de cavai

das a Deos. E logo concedida a licença laria,^^f^^TáaZt^
para faudar ao Emperador , chegando à nas aos que fe *»"«£** 1^«*
fuaorefençaJhe aprefentoucom as car- nado para aquelledia.E conftou,queto

a do Vice-Rey
P
da Índia Mathias de dos temerofos da tyrannia do feu Pnn.

A buquerque,oV lhe mandava oíFere- cipe, fe empenharão ,
quanto podiao

,
*

ce peLmefmo Bifpo
5
& tudo ertimou nãopodião : ôc elle ,p.r« oíkntaçao da
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kàt

íua elevada fobcranía, havia de apparc foChriíraõ. Eobfervoilfe one «*,.;?«r com nn.gin.do* vifos de divi.ui.de, da entaô hua<32S£ffiES I

KíSô S" l0bret0d0S
' ^adaquellceírrago geral húa pê q u c .

at n a ', ,,
na cafa^ue ha via íido morada, onde os2

Vo
i3S

Pl
OS

k
nunca dcrcuydado Padres exercitavaó os feus miiSosem rtfiftir aos foberbos, com hum ter- E que para confirmação de fe fte «fremoto univcrf.l,&cípantofo - todo o tigodcftinadopda Divina lufti a con

Japão, poz por terra a toda efta pompa ira aíobcrbadiItavcuzama l c'/JS2
da vaidade com tal eílrago , quede tu* de Maeao, ond e£ brLd6

A

do o que havia levantado a poderoía dos feus facrilegoJ Temp of& nell 1 Cmao do defvaneado Príncipe
, affim o Vamado a fua Eftatua, pa a leilhe L

''

edifício para os efperados Embayxado- ficarem adorações pub iças fora ÍX"
res^ccmoosdeoutrasmuytasCidades, eido alvo «X vtonca da malÍS«fcaflamente ficou viva a memoria. Efai! Deos.

Vingança da mao de

vando-fcellea í?, &ahum feu filho dn >» p „,- „„j- r ,

por entre aquellas rumas , fugindo de a

&
Companhia , influindo néâc eChua para outra,& também da morgue d„r o pretexto eom qu °fe defeS

™

nellascncontravajparandonoaltodehú que auerfeeuem *,„„,-?• ?
monte

, donde olhando para o campo mento?2S -
& t0mao Por

,

funda -

em que havta triunfado a fua hbX SSSSkííSS
tem

POTal 'd^es,
em breve tempo a vio abat.da por vío ZZ yiylco^LnríT' «S* Ç

"

Icncia daquel li fatal.dade. E como a ,. itaSaS P í C™ ' " fcC

gança da ma6 do AIriffimo era pa?a tam- SSSSSSSgSSuSÍ

raos Embayxadores
, eraõtantos, que fcwaiádadoÍiwírWa^^?hSSnem para fe queymarem todos davaS centes, quantos a perderão Sdf.IrSgaro tempo, ainda depois de fe Jan . ™u-£í. Josaf. fcMer.onosdiverfos

Çar búa grande quantidade em torren*
les de rios , & outra não menor em lar-
gas cavas; porque para fe enterrarem

,nem forças havia.

aa O íbberbo Monarcha reconhe- n* r„ j r . * .

ceo o poder Divino, ainda que fem arre-

Ua^undaP^h^o da Companhia dé
pendimenro

, porque a prohibiçaõ inti-
nrada aos Miffionarios da Companhia
continuava, & os innumeraveis reba-
ijhos das ovelhas de Chrifto hião viven.
do, ou aflugentados,ou oceultos, &
temerofos fempre da Imperial fúria.

_, r">»"»u'iusui i

patíbulos, que iremos apontando.

CAPITULO III.

'perfegmçàodaí

Jí'jus do Japão.

24
J-T

M AbriI de E^6 * naufragou
EfCm húadâs coftas marítimas

do Japaõ hum navio, que das Filippinas
niVfOlvn n n ». fl... I 1 f. r .

Mas também tão favorecidas
; dr IW ^* Um nmo' quc das FllW'nas

-Lwa?as=2a ssasaasr*assíí
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r
ida doTatriarcha Santo IgnácioèLojola,

tesnosfeusportoBjeiaõdo fifco Impe- *y Chegando efia noticia ^os Fre

rial- o Regulo daquelIe,onde deu àcoíia gadores Euangehcos,& aos filhos d*s

o dito navio
°
aviícu ao Emperador do luas doutrmas, mais ardeo em todos o

fucceffo & intcreffcs da Coroa , acref- deíe
5
o da íua gloriofa morte ,

do que fe

centando, quedo petrecho belheo, que havia ateado no coração oe TaVcuza-

ouarnec^ efte baxel , naó era temerário ma a odioía deliberação de os cruçifi-

STuTzodcqucellcnavcgav a ,parafc ar. car cabraçavão todos os P^bens^
Sm futuras hotthdades contra o ja- para os outros na conliderada dcfpçouca

mõ E outro MiniAro do mefmo zelo ,
do mundo, derramando aquellas agri-

Sucna condução dos bens confifeados, mas, que ccfíurrão verter os olhos ,

achoueXÍ elles hum Mappa Hífpani- quando as defata o maycr goílo de hum

co, fezreparo, em que o Rey daquella alvoroçado coração. Hua matrona rica

Monarquia fofle SÍnhor de tantas Re> para agradecer a Deos a fortuna de tao

gióes , & terras em todas as quatro par-

tes do mundo. E perguntando ao Pilo-

to, como era taõ dilatada aquella poten-

cia Heípanhola , o Piloto levado da vai-

dade, òu algum efpirito arrogante, para

credito da naçaõ; diue,que as armas ,&

a Religião eraõ as guias para as entradas

naquellas Conquiítas,& por confequen

lanta morte, quizíacriíkarlhe ávida de

hua fua íobrinha de dez annos,veftincio.

íe ambas das fuás mais fcílivaes galas.

juíloUcund6nop
honiadafuapatria,&

gloria da Igreja do Japão, applaudio a

fua previO a forte na liberalidade do muy
toquedifpcndeo entre os íeus mayores

amigos. Paulo jacundóno, renuncian-

SffeKT^ fe^«» i do.Wd&ô da dignidade patela ,para

dominio do feu Rey. De tudo ifto foy entrar no numero dos conquiftaoores

fnfoSado Taycuzama , oqual culpan- da gioria,prevenio Núncios em Meaco,

do Spor não ter jà acabado com a & Ozàca , para que o avifaffem dotem.

dkbolicaLey dos Chriftãos \ enviou a po,& lugar, em que os noflbs Miffiona-

Meàco & a Ozáca dous executores da noshaviáo de padecer
s
porque queria

L furiaVcom ordem, de que todos os morrerjuntamente com os outros cru
;XS Sacerdotes,ou Bonzos Europeos, cificados. E Coníiantmo irmaofeu de

ícomofaõ chamados cmJ.pto)&com menoridade ,eftando aufente,&ouvm-

elíes todos os íeus familiares foliem en- do o que fe dizia dos abrazados defejos

carcerado s até elle com novo Decreto deita ditofa morte , vevo a Meaco,& fem

ordenar a.morte com que delles fe havia faber,quefeu i^oera «o"***££
devingar Eftava então cmOzáca hum mo,ncmfelembrardelle,nahoraemque

Reliliofo Sacerdote da Ordem Seráfica vio ateado o incêndio do amor dos Chri •

FreyMartinhod'Afcenfaõ, com três fe. ftáos , determinados a morrerem pJa

minares ãomefticosf& na noíTa Cafa da Fé ;entrou no apertado alojamento, on-

GomTanhía fe achavaõ os três Santos de eítavão recolhidos os noflos, comin-

MaXes de que ià fizemos no princi. tenção de q foífe femelháte a fua morte a

^áÁtmioúAg^ menção fôc de. detodos.Paraomefmolugar,&coomef
;

^ols faremos mafor. Na Cidade de ^'^^^X^S^
Meácoíe repartirão fentincllas, &dif- concurfoda nobreza Chrifta,dcfatados

Suzerâo vigias ,
para fe cbfervarem as os laços dos amigos , & parentes ma.s

LtrX3o-cilios dosReligiofos chegados,* ainda os do vinculo con,u.

Francifcanos,& da Companhia de Jeíus;

& confiou logo, que o Em perador, on-

de naquelle tempo fe achava, declarara a

fua íurioía vontadej & era de que todos

femexceyção de algum íoífem crucifi-

cados.

gal;& nos apofentos da mais illuftre ma-

trona feaccómodàrão as outras,vcfticas

todas das fuás mais preciofas roupas,pa
•

racóellasfubirem ao patíbulo da Cruz

decretado contra a Chriftandadc do Ja»

pão.
§•»'
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§. II.

R a guia de todos a Rainha de

t
Tango , que acompanhada de

humcorodedonzellas,efperava pcloíí-

hal dós abraços da Cruz , para logo
voarem todas a morrer nella.Hum gran.
de Príncipe Chriftaõ, temendo que os
feus criados o encobriffem dos execu-
tores daquella prizaô geral , os obrigou
ao chamaremem voz alta pelo feu no-
me na hora deíias execuções. Outro de
igual nobreza, receando, que o rcfpeyto
de fua cafa o divertiífe da meíma prizaô

;

tomando pela maó a hum feu filho de dez
annôSjS.' a mulher levando nos braços a
húa filhinha, que ainda fe criava no íeu
feyojfahiraõ aolugardofupplicio, para
defafiarem a morte. E hum Príncipe de
affinidadedomefmoTaycuzama, & fe-
fihor de três Reynos , veyo à prefença
dos Padres, para com eiles dar o Tangue
dasveasem firmeza da Fé. Recebendo
carta de íeu pay, auíentede Meáco,hum
íeu filho , no qual o nomeava herdeyro
de todos os feus bens, porque elíe ,&
feus irmãos eftavaõ de animo,para mor.
rerem com os mais Chriíiáos ; refpon.
deo , renunciando toda a herança para
qualquer outro amante daquelles inre-
reíTes, quenaó eíiava pela fua eieyçaõ,
deyxãdo-o a elle fora da fua forte,* dos
mais irmãos.

27 Naô menos gloriofa foy a acçaõ
de outro aufente de fua mãy , que ella
amava muy to

; mas por adorar com ex«
cefioaos ídolos do Japaõ, fendo incom*
para vel mente a noticia que tevejdo rifeo

q elle corria da fua vida. £ para o livrar,
fez crer, que jà o filho havia retrocedi-
do, moftrandodefpedaçadaa Cruz,que
elle tinha em cafa,& deípregados outros
fmaesdeChriltac,fóa fim de que com
ííío o naõ aflentaíTem na liíia dos que
haviaó de ler crucificados. Porém faben-
do elle deíias traças da máy,veyo voan-
do para as desfazer, & prevalecer a fua
conílancia contra asinduíirias do amor

Livro Tcrceyro.
15t

materno. Muyíos dos Chriíiáos
, quc ff

ha

v

laõ retirado aos-montes, & andavaõ
cleondidos nos matos, homens, muihe-
res , & meninos, fahiraõ ao campo, que
havia de fer o theatro do facrificio de
tantas vidas. Ecõtendendo todos fobre
os deíejos de fe preferirem huns aós ou.
tros para a hora de as perderem \ fó hum
medo os trazia em cuydado, olhando
para o po/fivel de poder faltar algum da-
quelle numero, & ficar fem a gloria da*
quella morte raõ defejada por codos.

§. III,

irou porém toda a dúvida á
Ordem do Emperador,

queentaõ chegou, na qual difpuiiha
j que fó

morreífem os Religiofos Francifcanos
vindos das Fihppinas,& com elles os feus
domeflicos japões , entre os quaes vie-
raó também de Ozáca para Meáco os
noíTos três Santos Martyres Paulo Mi-
kl, Joaó de Goto, & Diogo Kizai , quê
entaõ foraõ admittidos na Companhia,
&fizeraõ os votos da Religião , mas
naô para o eíhda de Coadjutores ;& era
de vinte & féis o numero de todos os
prezos. Levados para a Praça de Meácó
com as mãos atraz,'& cortadas huas pe-
quenas partes das orelhas ,era de admi«
raçaõ a snnocente coníiancia de três me*
ninosdedez, oudozeannos ,domeíri*
cos dos Religiofos de S.Francifco. Por*
quefemosefpantara morte

, quetinhaõ
àviíla, entoando as preces aprendidas
na educação daquelles Religiofos com
jucundiilimo roíto, levantadas as mãos,
fazia© o caminho para as moradas do
Ceoeíies Anjos da terra , fendo cruciS-
cados,&alanceados, fegundo o ufo da
morte, que os Japões daõ aos crimino*
fos. Porque depois de ligados os feus
braços com os da Cruz,lhespaiTaõ os
corpos com húa, ou duas lanças, que en «

tradas pelos dous lados, atraveífaó cru-
zadas© interior do corpo, &fahem fo-
ra dos hombros com as duas pontas. E
naô eferevemos aqui as exemplares vi.

& das

1

*
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S94 Fida do Tatriarcha Santo Ighâcio de Loyota,

dasdosircíTos três Santos Paulo, Joaõ, a pcmpade vaidade, mandando, que pa.

& Diogo; porque as cem efcritas as Hif. ra cilas também concorrenem os Chni-

torias da Companhia, aonde fe poderáó táos,&ofícreceffemasfuas preces nos

ver &nòs imos continuando com o templos dos Bonzos>E vendo a coníian»

compendio deita fua fegunda períegui- te repugnância , com que: elles nao con-

caõ Ecomelles foraõ também crucifica, fentiaõ no cbfequio dcfíc funeral pu*

dos & também elles declaradas Santos bUco,masantesodefprezavaõ,nndo-íe

oclomcfmoPontificcUrbanoVIII.vin- dever orar pela alma , que jà confidera-

te & três militantes das Cãpanhas Chri- vaó condenada j ordenou , que todos

fias féis Religiofos deS.Francifco,tres deyxaffem a Fede Chriíto ,& voltaitem

Sacerdotes, & três Irmãos , 6c dezafeis à dos feus deofes. Mas porque elles naó

Cathequiftas, & familiares dos mefmos obedecerão, proteftando,que por aque •

Religiofos, & outro mais , que o era dos la Religião jà de cmcocnta annos por el.

noftostres Martyres, cujos nomes eílaõ les abraçada dariaó as vidas; vinha o Rey

lembrados nas Chronicas da Religião attendendoàdefetperaçaõ,aqucopro-

§era fiG a.
vocava aquelle publico defprezo dos

19 Depois da memoria, que temos Chnítáos, em que elle fe daria por fa»

feno deites gbnolos Martyres,ajunta- tisfeyto, fe moílraffem fo por palavra,

mos ao feu numero â morte do Padre que retrccediaó da fua Fè ,
coníervando

Luis Froes, Religiofo noíTo , que com no fegrcdo do coração a Ley,que tinnao

trinta & quatro annos de Miffionano profeflado. E porque todos aconfelha-

do Iapaõaacabou a vida; no anno de 1^7. dos pelos noífos Padres, recufavao eíte

degradado pelas Juftiças japonezas, & partido, como oífeníivo da verdadeyra

rendido aos íeus intoleráveis incommo- Religião : temendo-íe da íunola vin-

dos. E logo no feguinte anno morreo ganea.que confideravaõ noRey tao cia-

Tavcuzama, deyxando por tutor de feu ramente defobedecido ,
refolverao nua

6lho Fideyoro, de idade incapaz do má- inopinada fuga para Nangazacni ,
em.

do Imperial, a Daifu, hum dos princi. barcando-íe muyto grande multidão,

t>aes Régulos do Iapaô, lfiando dclle os como defterrada da fua Patna, por nne-

futuros progreffos do Império , & as ef- za da Fé de Chrifto :& certamente pc

peradas felicidades do filho,& promet- receriaó todos , fe os noífos Rehgiolos

tendo ià defde aquella hora os efponfaes Miífionarios os naõ foccorreífem. ã

3, Ainda ailimdefterradosquenao

aquelles Chriftáos armaríe de guerra,te-

mendo algúa invalaõ movida pelo mef-

mo Rey, que iabiaó eliava gravemente

oftendido •, mas melhor aconfelhados

depuzeraó as armas,para naó ferem cau-

ia de morrerem atormentadas as fuás

mulheres, Sc filhos aufentes, nas quaes

o cruel Rey íe vingaria. E reforçados co

outro animo, fe refolvèraõ a morrer pe-

la Fé, apparecendo todos com as infla-

mas de Chriftãos nos Rofarios ,& Relí-

quias dos Santos nas mãos ,& penden-

tes fobre os peytos,para defenganoma-

do mefmo filho com a filha do íeu nomea-

do tutor.

CAPITULO 1Y.

Da mefma perfeguiçàõ ,

Dayfuzama

impefande

§> I-

30 Inda que com a morte de Tay-

cuzama algum tanto havia

refpirado a perfeeuida Chriftandade do

Iapaó;oReydeFirando afomemava có nifeftodosqueosquizeffera obngarco

oítulodas funeraes exéquias , que por violência a voltar ao jugo da Keligiao,

morte de íeu pay queria fazer com toda que haviaõ abominado. Nelia determt-



'Livro Terceyro.
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naçaõeftavaó quando o Rey temendo tã- roarfe daquclla gloria mereciJa Delasbem algum prejudicial tumulto, fc to- fuás virtudes,fcmclhântcs às dcmuVtasmaffeas armas contra efies Chriftãos, Rainhas Santas da Igreja de Ghri Ptoporque elles com outros ainda em ma. 33 Foy incomparável o pranto do.ycr numero, & nao poucas de conheci- meftico, & .guaes as dcmonftracõcs deda nobreza, lhe podcriao dar confidera- fentimentonos íeus vaíTallos militares!
vcl pezar, mudou de animo

, mandando dos quaes muytos com o fcu próprio puatcdosoperdaoquenaoefperavão, & nhalfc tiràraô as vidas, que fie hum£pedindo fo, que fizeíTem algaa pequena coílumados cbfequios dos lapôe™ naspartedoquelhesordenava, íalva fcm. horas daquelle grande peza : & hum dei.pre a fua Religião, no que cllcs vieraõ, les fez arruinar o Palácio comlmpr^yffó

z\ So
a

^dPadS PadreS
-

r c
inc^dlode Pot-ora,ià ParaeleTr^

32 Sofíegada efia controverto , & poíla. E voltando o Rey íeu efpofo dalogrando algua quietação a Igrqa Japo- guerra jà acabada, onde&S ffitSnc«,foymuytogIor»oíoparaDeos,& quandodclàdifpoza morte da Rainha
^raaCompanh,aofruto,queporaqueI- como temos dito ; foy fummoo gofto'le rempocplherao os Padres Miffiona. queteve, do quenella havia fiicccdido
riOs,depoisqueDaifuotutordo filho & depois ainda fez celebrar com ReSde Taycuzama, ufurpou o nome de Dai. exéquias confagradas aos oíTos da efnofuzama

, acrefeentadas as duas ultimas fa, & difpofto pelo Padre Organtinoíyllabas: zama
, quefigmficavaofummo agradeceSdolhemuyto el-Rey eíla hon-poder de Japão. E chegandocom eíia fo- ra. E por final do fcu agradecimentoX

™wr^n Tme ^?nno
í

C If99
'
â fua llbefalíicença paraacSnverfaóde rodos

riTl !n7JrZVf
a° àTm° ímpe

" ?
S f£US «ítórtie quizeíTem protfrial, ainda que nao fem o alterarem tu- faraLey de Chrifto.

rdeTàCom^È

t

Ía£S '
Si
hnTa" 54 A coníiancia da Rainha de Tan<tíade,& a Compannia. Porque cllcs fo. go imitou húa nobre matrona Chriftã

êSSSSFt
glonofa morte da Rainha que padecendo primeyro húa r3

dcTango,qucporfcrfidchffima ChriC prizâopela fuga de fcu mando Se!XS^^ -entec
P
rimino?o,foyfentenciadafmoLvadarcl-Kcy íeu efpofo então aufente, tedecruz,por elle não ter aDDireridn

nocafoemqueellafeviííe arrifeada a E mandadilentrar na carro,
P £perder a liberdade, ou a vida. E antes de conduzida ao lugar do fuppíicil por2a degollarem

, precedendo primeyro o fm o pedir o refpeyto da PK?& a dtfeu confentimento & defpedindo-fe de bilid.Sc da faude ;We,q5e embrVda doSSmÍTY? "° l»Wlho,coB,qichriiofcuRSm^

va or r a H.nf, K ^

T

de^™' t0r fub,ra ao monte Calwrio, lhe devia

ImSmdíchrift r^íf^ hun
?

feg» lro^ ^plo:& o qelUentàodeu

ÍSÍfS
Chnftocru^cado,protef. neftafuapia reíoluçáo, íeduzioa trin-

^ft!S£fí2?fof ?
°f

ím
r?V ?

ãQ^™y chegados ao gremíoda« logo lahindo fora, fez a forçofa def. Igrefa. Com cftes fucccflbs recreava &
feucortefo 3"'/ d°nzd,aS d° ~ Dcos aos "nçadosTpeVfí
leucortejo-Emandandoentraroexecu- guidos filhos da Companhia, que por ef.tor daquelle golpe mortal

, proílrada de te tempo experimentavaSáSã
t^ã i i

Cohr
.

l° a §arganra ;& el. to que íufpeytofa, por ter mais de po«i-kpedidaa Real venia,com tantas lagn- tica, que de benevoIencia,conx> loEfcmas, como as de todos alh prefentes, lhe defcobrio.
S

cortou a cabeça
j& voou a fua alma a co- -j

-

'i> tu >

1 9 **

1
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fiífe í/o Tatmrcha Santo Ignacio âe Loyo!a y

viáo. E defpedido jà o filho dos braços

* jl da mãy, para ir aos da cruz , repctKios

os affeclos dos ofculos da amamiflima

Ntrando o anno de 1605. mãy, Jogo lhe atrav^

,
contava a Companhia cen-a^ronrava a ^mpaun» - ícntidoay , que ouvio dar ao amado fi-

to & vmT? Miffionarios , os mais deU lho, quando lhe apertarão os bracinhos

íes Sacerdotes & ainda reftavão vinte na cruz, & fó aliviou a fua dor vendo*

Ltres Caía Tmasem todas aspartes fe jà paííadocoma ançada, Por crer que a

vlaTameaçoVda morte nos augmentos fua alma voaria logo ao deícanço,

A
>
glo-

da peSição ,
parecendo que então ria :& voaria depois tamboriaida may ,

SmccmTfoyaprimey" tribulação morrendo na lua cruz, paffad com a

n?ÍMpioí felcadoLdi™ para meíma lança, que havia tiradoavida ao

avidanoimpedimentodasefmolasdos filho.

Pnrnianezes ,das quaes manava a ma- 3» Kcnava aviua uc nua *-

ÍS^^-limcíios.Echegoii.tac. Ignez , que entre os quatro no mefmo

SiSSeftl ncceffid.de, qiífc virão tempo íacnficados na terra, foy afazer

ofPadres obrigados a defamparar os numero com os do Coro do Ceo : & nao

Wnarios , & com elles aos meninos havia algoz, que ou mandado.ou amea-

nobreTqueálifecriaváo,fendomuyto çado, ieanimaííeadarlhe a morte; por,

í^íte to coraçtfi/quiiido che- que a vifta da fua preíehça cortavadetal

^^fevaemtodifaiio.leuS forte o coração de todos, que lhes pren-

ladres Pouco depois deftc mal tão dia as mãos. E ella mefma accommodan.

ffi,fcíS-lco
P
dacruddidc antiga do.fenacruz,deuoptincipioaoíeutor.

de hum dofR^eys do Japão, refuícitada mento ;& como quem animava aoMM
asorac^mayLfur4,parafe tirar a vi- cutores da jufhça, efteve por_baft n e

daTalgunsGhriftãos dehum ,* outro tempooffereada ao corte da fua vida :

fe?o & tambémMunidos por párentefeo, até que alguns dos prefentes, ou por ob.

a ndanos graoTmaiseítFeyto
P
s : & todos fcquio , ou por ódio daquelb generofí.

coma morte de cruz coftumada entre dade Chnftã ^levantarão na, cruz de.

os 1 apôS
"
-hindo do mundo voarão ao pois de ligada

; & tomadas arrebatada-

deSo eterno. Fez efte efpedaculo mente as lanças das mãos aos carnifices,

™urSotSD vim» olhosf & tam- a ferirão com defordem nas lançadas

bemaSavel aos homens a conftancia que ella fofreo com os olhos no Ceo,en.

de hum menino de oyto até nove annos, tre aslaftimofas vozes do compadec.do

nornle Luis, prezo na mefma hora concurfc. E o fruto, que depois crefceo

Som mãv, por fer ley daquelles Rey. regado com o íanguedeftes combateu-

nnT oTdecerem os filhos as mcfmas pe- tes do Reyno de Chrifto , foy a conver.

nasdospays elevado também com ella faõde muytos,& o arrependimento de

aolu2ardI cruzes para todos d.ípof- *t^j*™^\"™ l^L™^
tTs nloceífavaamáy

P
deanimar o filha* do todos averdadeyra Fe , & oíFereci.

nho alevar aquelle trago , encommen. dos a morrer por ella.

dandolhe a continuada invocação dos

devotiffimos nomes de JESUS, &
MARIA. Nem o innocente cordeyro

faltava com as prometias da fua conftan-

cia^ piedade aeonfelhada por ella, &
37 Ntrou o anno de 1604,. com

bom rofto, porque Daifuza.

femíJcom reciprocas lagrimas dehQs, ma, jà não contente fó côo nome de Em-

&2 os olhos/acompanhadas também peradorauc na tutona do filho d£Tay.

comasdetodososque iftoviaô ,& ou- cuzama havia ufurpado ;
começou *
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olhar para o domínio abfoluto do Impé-
rio

, encaminhando as fuás attençóes a
defpojar da fua íucccffaó ao legitimo
herdeyro. E mitigada affim a fua cruel-
dadeccmefta efperança ,para ter con»
tentes os povos, benévolos os Grandes
da Cortei obfequiados os Padres Míf*
íionariosja todos foy inclinando a Tua
foberania , deyxando livre a pregação
Euange!íca,queatéaíli eítavacomo fe-
pultada. Mas pouco durou efta bonan-
ça , porque logo [no feguinte anno de
1605. voltarão as ondas da mefmatem*
peftade, entrando o feu crefcido, & bra.
viffimo mar pelos annos futuros. E a oc
cafiaõ, que Dayfuzama teve para eíla re-
novada fúria , foy femeihante à que ha-
via tido Taycuzama no feu tempo. Por-
que aííim como efte Emperadòr fe de-
terminou a perfeguir a Religião,& a
Companhia, fabendo que das Filippinas
lhe vinhaó a entrar no Impcrio Preda-
dores Europeos , & Com eiles as fuás
armas, para fugeytarem Japaõ.fc Heípa^
nnajreceofo também Dayfuzama

, que
das Malucas lhe viefTem conquiftadores
do Império coma prégaçãoAcommer.
cio dos Europeos;mandou fahir dos feus
Reynos a todos os que nelles tiveffem
entrado,para nunca mais fe admittirem.

}8 Divulgado eíte Decreto impe-
rial, os Regulas, & Governadores do
Império, obedecendo inclinados ao mef-
mo animo de Dayfuzama ,difpuzerão
logo hum defpejogéraí de todos os due
tiveíTemonomedeChriíiaõ

, fendo os
pnmeyros perfeguidos os Padres Miflio.
nanos, parando todos , ou nos cárce-
res, ou nos degredos, ou nos braços da
morte, jà então previíta.Masnem ainda
animdeyxavão de brotar os frutos def.
tesmefmos trabalhos, fem ceder ao te-
mor o zelo dos filhos da Companhia-

í???!??
3S Con§re§a0£S de JESUS,

&MAKIA,nos exercícios da piedade,
& devoção : continuavaõ as conferen*
c.as de húa Academia formada por S.
Francifco Xavier • nas quaes com os dif-
curfos das maravilhas do Author da

Tercejroí
ípf

natureza, hiaõ fempreos da Religiaõjõ?:
Fé,& admirava a exemplar charidade
dos noífos Miffionarios para com os
pobres enfermos de hum Hofpitai, que
le havia edificado mediante o ardente
amor do próximo. Noamiode 1Ó07. fe
adminiftrou o Sacramento da Peniten-
cia a oyto mi! convertidos, &oda Con.
firmaçaó a quafi vinte mil : & neírc tem «

po fe achou a húa filha de hum dos Prin.
çipes Chríírãos de fefTenta annos dê
idade, que defdc o tempo de S. Francif-
co Xavier confervóu a inteyréza da Fé,
fendo porelleiníiruida, ôçbautizada. E
feu pâybautizado pelo mefmo Santo,
ainda confervava o Rofario>que elle lhe
deu, & também hum pequeno vafo de
agua, com a qual curava rtiuytas enfer-
midades

i na .fé de fer applicada em vir»
tude do mefmo Santo. E ao reparo

, que
lhe fizeraõ na duração de tantos annos
hua taó

1 limitada parte de agua j diíTe,qu3
elle mefmo a augmenta va com outra tan-
ta agua lançada no dito vafo, crendo,que
efta pela miítura com a outra, participa-
ria delia a mefma virtude.

39 Appareceo mais húa muíhej?
muyto provecta nos annos, & reputada
por feyticeyra

5 a qual examinada p g
hum Rehgiofo noíío,que queria fabee
delia fe tinha alguasinftruccoesfufpey.
tofas

, acompanhou ella as fuás repoílas
com o que fez, Tirou do feyo húa Coroa
de contas velhiffimas, & quaíi quebra*
das, dizendo,que naó fabia por onde lhe
vieraó à maõ,& que as applicava aos
doentes, pedindo a Deos, que lhes déffe
faude.Moftíou mais húa bolfa de feda, q
tinha dentro hua pequena parte do Santo
Lenho, & hum Agnus Dei, dizendo do
mefmo modo, que não fabia o que eraõ
aquellas coufasjmas que certamente el-
Ias tinhão virtude para curar enfermos.
E depois de inftruída pelo Padre , expli.
candolheothefouro, que trazia comíi-
go,a bautizou , Sc lhe deu o nome de
Maria, crendo também

, que eraõ reli-
quiasda pregação de S.í Fraiicifco Xa-
vier,o que a boa velha trazia na fua bolfaj

Riij &è
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ig S r«</d doTatriarcha Santo Içnacio de Loyola,

&c
1

uedta,pelafaudequedava,apPUca. luppUcio^ fl*?/™S°<»?
da aos enfermos , a fazia parecer teyti- também a verdade da fua r e ,

dizendo,

c-vm Deíie medo ,& com eOes exem- que pata ier cr.do ,
venao todos ,

como

pli rareou Deos aos petfegu.dos fi- „omeyodaS chamrnas,emquehav>a de

£ iSSamUMc-fa muytomayor, .rder.dle ntofe movem ate o ulnmo
ltll_>a SJCl ~^,y-r— -j -^- ---- .

queo feu trabalhosa fua coníolaçao.

CAPITULO V.

Da mefma perfegmçào.

S.-L

inflame da vida : & affim íe vio, como fe

foííe húa eífatua de marmore,& a mulhec

lhe fez companhia com a mefma conítan-

cia na íua morte de cruz.

Aft Pòrêm a de dous meninos am»

bos irmãos, hum de féis, outro de doze

annos, efle por nomeThomè , & o outro

Pedro, ainda íoy de muyto maycr ad-

miração- QuandoThomè era de menos

annos,& como menino, dava algum ge-

mido muyto natural daquella idadc;para

o acalentarem , lhe dizião , que^ naò ha-

via deferMartyr,nemlhe h avião de ih

raroíanguedocorpo. E depois quando

jà mais creícido , vendo.fe na occafiaõ ,

em que a tyrannia fazia Martyrcs,& o.

levavaó para ferhum delles ;
veítido dt

Riava»fe em Ozaca o filho de

jTaycuzama herdeyro do Im-

pério, como temos dito, & com eile jun-

tamente fuamáy viuva, &mí?gne nas fu-

per rticôes do Japaô: & porque duas don-

zeílas nobres as haviáo renunciado de-

tro do mefmo Palaciojveyo a ter efta no-

i .,^' a navfuzama ,q não perdia occaíião ícvavau yaía rx "*" ---B«M Chrinâos,paraos gala.náo largava a mâodo que lhçhtvu

Íacabando,& exterminando do Seu lm- de dar a morte.ped.ndolhe, queo lev »ffc

per ÔE tomando por novo fundamen- a/eu pay,r™g«™» ftM£
ío a converte delas duas familiares gado à fua prefeça,lhed.fle Aquieliou,

Aulkas & eíle «.ementado com o que meu pay , nâo temo a morte ,
hoje ire.

Ãêe^toôoSre tempo de Ozaca os mosambos jútos para o Ceo.E temendo

Irlofo 'dorefoevto Imperial ; aggrava- oTyrannoalga tumultodomuyto con.

dobada vez ma rpelosChriíí-aof,
por curfo, que feh.a chegando ^egollou o

continuarem o culto dos miniíterios da pay, (km poderem ret.rar ao filho d v .f.S felogoexpedirefte decreto: ta do feu cadáver, com o qual ie queria

Nkguemdaquf por diante adm.tta ce. abraÇ ar,;
6dogo ajoelhadojuntotóle.

remonias fagradas de Religião eiiran.

eeyra ; & todos os que as tiverem ad-

mittido fedefembaracem delias. Ebaf-

tou o ameaço infinuado na fubílancia

deitas palavras, para fe reforçar a cruel-

invocados para feu foccorro JESUS , &
MARíA,offereceoacabeça ao golpe, &
deuaalmaaDeos.

42 O outro cordeyrinho Pedro,que

efiavaera caía de hum feu avô, ali.

mollroufc acovardava afua conftancia, dopara morrer. So
L'™

n

'Xiuntodó
fendo entre todos a de hum Chtiftaô deo fema*^S3^CSS?*
Dornome luftino, a que mais admirou, pav » degollado, dobrou os !«»>«•«

?oy femencadoa morrer queymado vi. oífereceo a cabeça para «"£»£*
vo, & (ua mulher crucificada i & porque Mas oque Ih. hiviâ de cortar penetra

3S uftiçascomhumcrimefuppollo.pa. Só dadwdoqoâ eft«í^?'*^1
ramaisa.-gravaren.oda Religiío, oco- forte defmayou, que lhe cah oac

.

t ana

de™av-ao àquella morte j eile no lugar do das mãos: & ilto melmo lucceoeo a dous^

mti
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que fe feguiraõ

, para fazer o facrificio

doinnoceme Pedro \ até que hum ter- §. ÍJ,
ccyrodá vil plebe, que allife acha va,íem
experiência daquelles cortes , o feno 44 TT^ Ra o anno de 161 1 & ncllc fe

K!rj
r
,°,

COm
2? í

Ver
,»°

S g°IpCS >
& E* achavaõ cento& onze Miffio-

aiiimmamrittdoodegollou. nados da Companhia,* dez mil osfeus
43 Neíiemeímo tempo eratbeãtro convertidos, fendo iingular felicidade

de outras gloriofas viclimas o Reyno para elles a improvifa morte do Rey Ca-
de * irandoj porque a todos os confins zugedono, inimigo feu declarado & de
tio Japão chegou o cruel Decreto do todo o modo cruel para os Meitres Eu.Emperador,& em todo e!le na6 falta, angélicos. Porque io-o no Reyno de*ao alentados Chnfíâos,que firmes na Bungo , & em outras Miflôcs maTdif*Fe, em queforao inftruídos pelos Pa- tantcs,fercftituiraoaos noíTosRdiPio-
dres Miffionanos nao tctniaõ

S mas antes fos todos os íeus Templos , & Caíasldefafiavaoa morre, aflim dehum
, como fentindo muyto Dayfuzama efías nori-

ívd^XOi
-í?

e ' 0U dac
í
udlceftad;> cias ^ contrarias ao íeu diffimulado

fle vioa,*das idades mayores , ou me. ódio contra o nomede Chrifto, & tam.nores. b toy muyto gera o fentimento bem oppoítas aos íeus intentos de ex-nas Chrirtandadcs das Miífóes da Com- cíuár da íuccedaõ no Throoo Írr2 í fpanhia no anno de , 609. por caufa da ao filho de Taycuzarna , de quemJe eramonedoPadreOrgantinoSoldano
3 in. tutor. E crefceo mais dh íi» amÉçaõ

«tofoníi^
a

-T
ha

,

d0 Srh
?
r > U» n° anno dc 56I2 « Poí occaíiaóde hfiaKtofona-lalvaçao das almas dos Japões, embayxadado Vice. Rey da nova Hef-como nos íoccorros dã Ghnftandadtf, panha

, que pertendia affentar commercomqueeraíingubrmente officiofo,.i„. cioentre |ap
P
ôes, « McSSiãSSk

tnn^&#^'*eZtCCOXhettú lhetí^%ueosGommandantesma!
Zftlkf 5

as crianças, qUe ntimosda nao dos ditos Embayxadores

«mSS °
S
'
PUb,,C08,|,Wa fc * os Por^^n,armha,& quedava muy.

wiThadoT rSl o?
C "eV °U mo

;
fcrcín to cuydadoefte íeu deívelado eíludo. £

Por tu l^f A^5 d°S viandances. ouvindo dizer o mefmo Emperador aoPor íeu ze.o fe fabricarão quatro Hof- Piloto daquelle navio , ínelelde nacaõ

So»«m'nf v
a
5
a
°, °-S ^10 dos^ c^radas dos portos do Japaô,era^2^ Provilao algfia de cu. para facihtarcom o\itu!o de commer

E £camSSWh?! Ta " 'l?*? C]° a inti
'

odl^aó da Fé Catholica , &

nvraô &
pr
?

m°
*°r
" qUe Wdos ad' te^^nde?líes cmraõ;& que osprin!

^;trVT kC(^Tmm^' ciP^s authores defías mduVias eraó

m^tSt ' "^ hua
*

Ley
>r

que os
Jcf"«as,ià lanados fora -de Ingla.

diofc
"

ado dIrn
ta

\m!Íe"cor- Pagarem de Chriíto com íínceridade ,oioioh acros da compayxao humana. A mas com conhecidas fuperíiicôfs • naõtod^W^* qUÍ2 °UVÍr mais DayEa^ogo fe

gaçao
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tao Vih do Tatridrcha Sânio Ignâcio de lojola,

sacão dos feus filhos ílhc entrariáo no dos com todos os tormentos , & mortes

Império os Europeos, para ferem ufur- daquelle Decreto , com pacato animo,

tadores do íeu throno , que era o alvo fereno roflo ,& conhecido deíe]o
,
que

mais vivo a que cllc fazia a fua interior morreriaõpela Fé, que ja unhão abra-

Sf"
E começou logo a fua fúria pelos 46 PaíTou o rayo defta fúria a ferir

mais nobres J mandando vir à fua prc de morte a Protazio Rey de&«"&*
fenca nomeados a quatorze de mais co- ftante columna da Chriitandade

;
por-j

nhecidoreípeyto,aosquaes,todo irado, queDayfuzama , depois de indultar

ocrountou , porque davaõ culto a húa hum titulo fuppofto,para que o filho lhe

Rcígiãoprohibida pelos Emperadores ufurpaffc oRcyno; mandou que foffe

do Tapaô ? Porque 3
refpondêraó elles,ha degollado.E elle imitando a Chnfto feu

taumióDcos,SenhordoCeo,& da ter- Redemptor, perdoou a todos,& abraça-

ra,que prohibe as adorações de qualquer do com a íua fagrada Imagem crucinca.

divindade, que naõ for a fua.Quc na Ley da, ofFereceo de joelhos a cabeça ao gol-

dos Chriftãos não fe negão os obfc pe,&ofacrificiodafua vida a Deos- ^
quios devidos aos Reys, como íe tinha guiraõ-felogo no Reyno de Arima os

vifto nos que elles fempre renderão aos defacatos das Cruzes ,
os incêndios de

Emperadores, depois que tomàraõ o no- fetenta Templos, a deftrutçao de tudo o

me de Chriftãos, ettando de confiante confagrado ao Divino culto, com pre-

animo,para dar as vidas pela fidelidade a gõesdedegredos,&fuppliciode morte,

clle devida , fe toíTe neceíTaria cíTa de- Mas também naõ era defigual o fervor

monftraçaô, para prova de ferem bons dos Chriftãos ameaçados em 1c
:
dilpo.

vaífallos. E que íó lhe pediaõ a liberda- rem para a imminente batalharem le ver

de para elles adorarem ao Deos,que rc covardia algua, ainda nos do lexo mais

conhecias por verdadeyro .• & era crime fraco. A morte erao que menos Le te-

de Mageftade Divina offêndida , faltar- mia, os defterros nao efpantavao .
huns

lhe com o feu culto.As minhas leys, rc- íe ccnjuravaõ para provocarem a tuna

poz Dayfuzama todo colérico , depois dos Juizes nos mefmos Tnbunaes :
ou •

deos ouvir, faõas quedevemíer ante- tros com mulheres,& filhos feretiravac,

portas a quaefquer outras ; & o vofíb in. para viverem nas covas,& grutas das te-

fiel animo eftà conhecido : eu naõ vos ti- ras. Aqui era mcanfavel o zelo dos ra-

ro as vidas ; mas da póíie de todos os dres Mifíionarios ,em animar ,
aconie-

voífosbensvos mando defpoj ar, & que Ihar, &facramentar atodosos delibera-

feiais defterrados. Diffe ifto o Empera- dos a morrer , antes que retroceder da

dor,&oquedapartedenes,&dos mais Fé- Eenahearazaõ, porque osTyran.

Chriftãos foy ouvido com univerfal gof- nos praticavaó entre ít o empenho de w<

to de todos , & vifto na fua conílancia dos os tormentos contra os Rehgiolos

manifefta,eraapenadeosnaõfentencia- da Companhia, como authores da con-

rem a morrer , ainda fendo húa íingular ftancia daquelles Chriftãos , & nao le

gloria tudo o mais q ficàraó padecendo, detiveraõ muyto em os perfcguir a rol-

pobres, famintos , & aborrecidos. Eraõ to defeuberto.

maravilhofos os exemplos dos feus âni-

mos, naõ fó dasnobiliffimas matronas,

jà de muytos annos confiantes Chriftás;

mas tábem do admirável valor de dous

meninos, que fe conravaõ entre os af-

fentados nos livros do Chriftianifmo

§. III.

Ento & dezoyto Milionários

_, tinha nefte tempo a Compa*

nhiadeJESUSnoJapaô , & entre as an«

47

porque refpondêraó depois de ameaça- guftias de perfeguidos , trabalhando de
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dia,& de noyte no Inverno, para ocon. dor, em cuja cafa eítava , com a efoaáaforco necelTario da perfeguida Chriítan. que tinha fobre hua meia \ lhe tirou adade, nao íedeícuydavaõ do exercido vida.
QU ^

dosícusminifterios,bautizandoaqua. 48 Paliado pouco tempo, fovtamtro mú trezentos & cincoenta dos jà bem cruelmente uraJa a de oitS! a J.'inuruKios para e e Sacramento. O Pa. mirando cfpecialmente o valor d° dou

s

drcRcytordoGolIegip Arimcnfe, toma, meninosJuííoA Diogo, hum £££doprudenteconíeihoentreosfeusfub. OuxroâcLcamQs.E^Z^Zò^
duosA outros amigos da Companhia, «zéaê dos braços daJ2fe 5

cederaoaofurordaquelle tempo, reti- da deoshaôacLrtaS^meS".
rando-fe para [hum lugar vizinho , & te morte,lhes dizia, que foffem lírâ ddeyxandoefcondidosdous,ou treWe Ceo, &que chegados\ pre£dSne Ina protecção dos eus afTeyçoados íegu. le Senhor , que aSreo porS (Xt

i

ravaõas v,das. E fendo chamado pela teiffemdelh.Eindoo^SÍ^Sf1

Juftaça humilluftnfíimo Heroeem ían, ferey^ Dayíuzama-ágSgffitE£ Rc^la° P?r ™™Thomè i ref. to do feu gofto ; difpoz dkfo*^pondeo afingidabrandura de palavras, theatro para outros tormento /íouvTncomqueoqueriaó perfuadir aretrocc doozelo do Governador/* d3$3òder da Fe prohibida pelo Emperador
j

lhe, que voltaiie ao Reyno de Attna&
SS-T °í7

h d£ VCr Japa6
>
nem C0- ^"vidente o pen§o!que o ReTc^

m
yG

n
°í

Ç
ara íaItar a fidelidade. E logo aos parentes, & amigos do pay defunto

SESF^t listes»
dhfe « n S?

Cm PÇr",M fuêa> meyrosW entregou à morte , foraõ

inimia
q

5 n
l^ ^vbiIb fu§ir dos fcus irmãos , que ainda eraõ dVS

SSf!í ?e°^ p0,S nunca havia fu- idade,ode maLnnosfó contava25?
Sfe H° ?

U PTCIpe

:

& qUC haven* chamado&»#& & o ?utro Pedro
J

nrn! H >A ^1? mUyt
°,

fanSuc f» Para lhes ífe * rtiorte , concorreo

dffi^SÊfe'^*** mur "^emooSiodaRainhacôtrao dous

STS fitíS
&
3
ayAb ?a

r
-
w
„
ft
f-

innoce™<* , temendo-fe delles > comomunha da fidelidade de Chriffaõ. Pelo herdeyros do Reyno , & educados na FA

iua mal i?mw —"if*f#Vld° a em Cuftodia ' & dando a atender ao vu£

fendT/auíIT f^mUlherj& fiIh0
T

S'naÕ «°> *™* fua rcduí
"

aõ era para feíeoi

Sit oíÍL r
Perf

ccre^^ mandados à prefença de fua mãy , em
Chri£ô.&Xi n

rcí>ondc0 ?^ncrofo húanoytedosdias/em queelles íe anU

dcSo AÍ™ rL .
FC
/
entC eftou mavaõ Paía ° ^rificio] mandando aodelejado para todos,he a mefma morte, Ceoas fuás preces de meninos • eftando&osnao quero PrlvardeíTag loria: & a ambos dormindo , humfoymorto com

cucaorpue1evo1tem
dC^ punhaladas, &^ outrodegoS. Ea

222 Dará eftl /o r.ft'"^ ^T' mây' a W« hura dos Padíes Miffiona,

RHSfePí q ?0U offcrc"do. rios da Companhia confolava na oena

defodosos^sZ?£ >â ífpedÍda pda m°fte d0s filhinhos •íom?nd
P
ode todos osfeus obrigados,o Governa, mayor confolacaô ria diÉof* íbrte dos

filhos^

y
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%6i Vida doTatridrcha Santo Igrtacio de Loyola,

filhos, pedia a Deos , que a fizeífe digna mas nem hum fó fez efte defacato is fa-

da meíma*

CAPITULO VI.

Continua-fe a mefma perfeguiçao no Reyno

de Arima.

§. I.

4P

gradas contas. Sobre Maxencia cahio

depois a fúria do rayo, porque foy en-

carcerada,fofreo muyto continuada iné*

dia ,fervionos miniiterios mais abati-

dos da cafa de hum tyranno Cortezaõ ;

& finalmente foy defterrada com a op»

preílaô de hum cruel degredo. E iflo

mefmo que fez,& naõ pode íazer a Rai-

nha às donzellas domefticas ;
fez , &

naó pode fazeroRey aos meninos Auli-

Ntentava o Rey levar adiante a cos com grande pezar de ambos, & ma -

hl fua crueldade, inventando novos yor gloria dos q fem refpeyto ao feu po

modos para atormentar aos Chriftãos ;
der, nem temor da fua vingança ,

illul

& para dirigir os feus intentos fez ir à trarão os poucos annos da fua idade ,
ai

fuaprefençahumBonzode louvadaeio- íimelles,comoel!as.

quencia,para elle fazer prevaricar aos fo Acftcsnovos zelojde feperfe-

I inftruidos nos myfterios da Fé, & tã. guirem as Chriftandades de>pao ,.cor

bem aos mais exercitados na fua pratica, refpondiao novas «Y eW« ^^
eftando do mefmo animo a Rainha,por- para as defenderem ,

induftriadas pelos

quenaêdefejavamenos^erfóra doVeu ^gP^»ro^^SS
Reyno o nome Chriítaó. Ouvirão a efte Çhrittaos por feu centelho hua Congrc-

Orador Gentios, & Chriftãos, zomba- gaçaõ , chamada a dos Martyres, que íc

do por huns,& louvado por outros; mas governava por eftas leys. Que os ton-

elletem defiftir do fio da fua exhorta- gregadoseftiveflTem deammopara pade-

caõ.attendia ao agrado do Rey, muyto cerem degredos , & mortes em detenia

í$i»toto«nlLcíro,porícfl« d. da Religião Chnftã. Qu«: fc exercitai

authoridade Real , que tinha prefente. fem em devoções, jejuns,** outras
i

mor.

Porém querendo elle em búa deftas fuás tificaçoes corporaes, para " habilitarem

declamações dentro do mefmo Palácio, merecedores do martyrio. Que le ajun.

diftribuir entre os ouvintes húascomo taíTem em dous dias nafemana,paracon.

as noíTas contas infiadas , pelas quaes os ferirem as razões necefianas a contir-

lapões ccftumaõ ofterecer aos feus deo- mação da Fé.Que não fe admittiíiem na

fes as preces da fua devoção j os da no- Congregação aquelles, que hua vez a ti .

bieza Chriftã naõ as quizeraõ aceytar, veíTem negado , fem pnmeyro conltar ,

& o mefmo fizeraõ as donzellas do cor- que por penitencia haviao merecido

teioda Rainha, ainda querendo ella por pcrdaõdcDeos,&fatisfcytopcloclcan-

força meter, & accómodar nas mãos de dalo dado aos homens,com exemplos de

aleuas aquelles prémios da doutrina do fantificada vida. E que fe deílinatie cer.

Bonzo. E Maxencia,hõa deftas donzel- tonumero de Congregados ,
para nave-

las,levou mais adiãte a fua repugnância; rem por efmolas dos Chriltaos o toccor-

porque com aqitellas contas , que lhe fa- ro dos pobres neccffitados , & degrada-

ziaõ tomar por força , fez tiro ao Bort- dos.E os meninos por coftume ja prati-

zo, fentindo elle muyto efta afronta, cado entre os daquellasidades, em arre-

&à Rainha naõ menos aquella liberdade- medarem oquevem fazer aos homens,

E logo mandou , para defaggravo feu, armàraõ entre fi outra Congregação co

que todos os devotos Chriftãos \ entaó preceytos accómodados à fua pueril ca-

prefentes,lánçafíem fora os RofarioS, paridade,' mas também co as melmasat-

^uetinhaõ pendentes íbbre os peytosj tencôe&aòfimdo cõpíomiilo dos pays.
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$1 Efla Congregaçâõ,como fç íof«

.

*

fe Praça de Armas, fronteyra às inva- §. jjr^

iões de inimigos, foy combatida com
porfiado esforço, & cruel eílrago de pri- Ç3 T? StavaR rrnrifl/»-*^ ~-i *

zõcMcftruiçaõ de Templos fagrados, ' hdcM^f^**^*
carniçaria de patíbulos , cfpcdaculo de Chrfe, DOr fufoevfnr

m
•T!^*

í orao fentenciados ao mcendio , que merciocommum.E poroue ao7emDO^mata com o lento vagar das chámas,tres o alancearem n« rhria- Jt P
.

de

res , & filhos : & divulgada efta fatal para gque|i. híZ. A .
fi ,

a„„°„° auXil10

lemuchriitaos^deícjofos defaenhea. peçonha ti» m^rl,. «/,„,„11. í.
«mas vidas com aquclla morte ,metcn. SiubKrculwSS^?1T
doempenofocuydadoaoReyefiamol. çJ^SSSSSaBESbSe?
doD°ov

P
o
D
E"n

Cearde a'Sunrmult
If

«rnadordaCidade efta notda ao eZ31 ' ° animo dc todo aquel|e ^«dor. aereíeentada com o exemolo danumeroloconcurío, para reco herem os veneração HncrhrifKnci.
«cmpioaa

gSfâEftcíc SE82SSS&ÈKK3

bracn*!J g? ' Ç
ra

^
S ra clIa

' contarão os executores dcífcá

*552S^^SdSr """-/"-^eyomorto.acabo^aX
fllJ. r„a '„

luuab as ngaauras, daem fummodefamparo entre a<; ferao

com ambi
en"Va° n

°,

?

2deyro;colheo &folidaôdehumdefcrto.ó Padre An.'

braZaT&!evanr a^U
\qUanridradedc 'OoioFrancircoCritanaHefpanhólle

SKí*SrSÍ3g;& '
m
°T° "5 naVÍ°20nde hi* Pa" o feu de!

acoroarHe gloria
? ' ° g^do , adoecendo,& acabando a vid,

6 a entreos apertos da enfermidade do mar>
depois de haver padecido trinta & dons
annos os trabalhos de Miffionario na

serra*
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•n* fridadoTatmrcbaSanhlghàiode-Loyola,
* « j x/i ;^ PWr^vflxi Ta- cabeças, para ferem conhecidos ,« ex«

te„a. O ^.H"S^JSSfita P°»°sMto vulgar , & inclemen-

?°C^1 toco™oSrelpub o Lsdo tépo,ded;as,& noyteS.Masncra

das Miffoes , trocou o£egrcuu

p

invenção de tormentos acovardou

P-
CU &,l±â'chStoií Si aosMihciancs de Chrifto, porque tão

coosdefamparadosChriltaos ate
temiaoosfacos,comoosefteyos.

ter entre clles,& fazer com o leu exem po

p.o.queo.m.taffehumta^damema ^H^^^ezo 'das afrontasA
C0n"P M

h
22Toutro Irma

K

nofofrimentodospat.bulosidizia.que
nome Maneio. Outro irmãow ~ nt,rj„aff,ma bufcar ofuftentopara a

Taychicç, que comMM Paulo «^SS^lWdo feuUo
Rioin, Machias Sanga , & André Salto, vic ,

ofc

todos Japôes,<^^,£™£ S "cnnnnada%s amancaue.

mento, ou no mar , ou logocm chegando ^^ vltiedade de refolucóes, ,à de

ao lugar do fcude"erro.

dc extermínio, )à de novos mo-

, , A publica lamentaçac^elce
dosde

' 1

alorffien,ar.anatureZa humana,
guio a efte fatal ettrago dos \«*P°*% "

.
d or dos En,peradoreS) olha-

culto fagrado,nãocabe em tao breve cf- nJcia dotemo ^
riflandades

critura, como a deíla parte da noffa H.t do pa« as«H«Rj
toria i

porque a dor^m^ SS£S«S*£^ «5
da,que adameftna morte intimada aos tai.oD ,

poderiao excitar

de confolados ChníUos. Mandava o
«2&to'trtScte que lhe per-

Emperador,quemorreflem queymados «gbggg™^
| efta foy ..

vivoY,S comfogo g»g«*;*M*g
J"jÕ porque vendo-fe a vinte mil Chri-

trocedeflem da lua Fe, & que elles mel- »a
?
a°'P°^I

, Arimajuntos em hú
moslevantaíTcm osetteyos para asfuas «^KSdsKft« da lifta

feguevras {ta*> das; propr.as ca as;de
|»f3^ ados em Meáco,por

cadahum , entendendo que affim atemo- dos quatrom , j

rizados fc renderiáo à fua potencia. Mas naofc"^STB™ utóas do:

vendo o Cabo mayor das milícias o ai- des da«w ,
grwoM çxe

ç

voroco çonnancia , fc ammc,, com que W»
oay Sa degollar a todos

Jeflido: & que logodepois do tremeu- t,ngu£° Wmede C « tao com a ?

dopreglo.appareceragrandequannd - V^^ZTao íeu trabalho a

todeatormentar paraquenSofoffedef. r.aes.

fahio ,ogohum>queobri.
prezadodosquedeviaotemerairaoa "

r„„„„m .rnde (?erro de muytos
LiodehumEmperador.Eporcntender gtuafe«X doC & de terras ef-

elle, que fariáo as afrontas oquedcyxa- 1""« ^^£32",,, c tra.

váoíefazerosincend^mano^que -££%££$&£***
femexdufiva defeso, nem exceyçacide ™™oae

,

d brJosdafua con-
idadcfoffemosChnftáosmet.doi nos ^'^PX^efmotempo íahiraõA
facos .emqueos lapões conduzem os ffancia.EneltemeimoWF"
íeusarrozeMeyxandolhesfòdefóraas fizeraô caminho para Nangazach.^os

l| "'» r„l
;
ti
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Padres Miífíonarios da Companhia, & ro íeaconíclharcm, fahiraõ emhõa pro*

com clles Ucandono,humdos mais va» ciífaó dez mil & tantos , armados com
lerofos Príncipes Chriftãos , o qual em di vifàs, & infígnias de penitencia , car*

entrando na Cidade,logoo Governador regando pézadas cruzes , ferindo-fecô

fetemeodelle,& da íuâ grande comiti- afperas difciplinas , arraftando groífos

va
;
mas ogcnerofo Principe

1

o foffegou, grilhões,cingindò-fe deípidos da cintu-

dizendolhe, que naõ era feu animo de ra para cima com agudos efpinhos, ba»

mover mais armas, que as da milícia de tendo com pedras nos pey tos , & prece*

Chriíio>naquaI o valor era a paciência, dendo diante de todos os feus meímos
& a manfidaó o animo. De Bungo foy filhos com os iníkumentos da Payxaõ
exterminada a Companhia, & os feus deChriítonasmãos, ao tom dehumla-f
Templos deftruídos , ficando defampa- mentavel gemido ao Ceo> donde fe efpé-

radoorebanhodeChrifto:&em diver. rava o foccorro dá Divina clemência,

fas partes daquellc vaítiflimo Império, Aterrada toda a Cidade cõm efte lugu-

vencendo a conítancia dos Chriftãos ao bre,& funefto efpeclaculo, lévàhtaõ húá
pezado trabalho das lavouras da terra voz os feus naturaes,& inimigos da Re-
para a fua fuftentaçaõ ; foraó alguns de» ligião Chrifíã, entendendo haver aígúa

gollados, queymados outros, por íeen. oeculta rebelião , & fediciofo tumulto
tender* que até os apertos da fome eraõ contra o Império debayxo das apparefy»

por ellesdelprezados, quando o Empe- cias dáquellás humildes fileyras de per
rador efperava , que desfaíeceflem nas nitenciados por feu goffo. E dando fe

fuás anguítias ainda os mais valerofos. conta ao Èmperador defta imaginada

56 De dor, & fentimento, vendo
€fta fatal ruína o Bifpo do Japaõ, que era

hum Reíigiofo noflb , morreo com a úni-

ca confolaçaõ de dar a vida naqueíle fer-

viço de Deos,& amparo das Chriíian-

dades. E íuccedendolhe outro Religio-

fo da Companhia no offkioPaftóral àâ
mefma Igreja , intentou âpplicar algum
meyo para mitigar o animo de Dayfuza

trayçaõ , decretou com arrogante furiá

hum exacliílimo degredo de todos os
Chriftãos dentro de dous dias. Era ó
anno de mií fèifcehtos & quatorze,quan-

doíecontávaô no japaõ trintç ôc nove
Miflíonarios das (agradas Famílias Do«
mínicana, Auguftiniana, & Francifcá.

na,os mais deíles Sacerdotes; & daCõ-
panhia de JESUS erão cento & dezáfeis,

ma por via dehum amigo do feu Vali- dos quaes ficàraó efçondidos . dezáfeis
do.Porêm naõ tiveraõ ofuccéííointéta

do eílas induftrias encomendadas ao
Padre Diogo de Meíquita , que voltou
da Corte defefperâdo dos remédios hu-
manos

; porque vio,que donde havia de
vir aígúa bonança^dahi começavaõ afo

Sacerdotes, 3c nove Irmãos, & também
fe deyxàraó õccuítos alguns dos outros
Miífíonarios das outras Religiões,par'a

todos foccorrerem aos innumeraveis

Chriftãos, tacitamente retirados. E logo'

em Novembro do meímo ánno fe embar.
prar mais fortes os ventos contrários càraõnóportodeNangazãchi,chamàdo>
deita perfeguiçaõ.

c ,

"R
§

Écorréraõ entaõ os Chrifiaos

Facunda,donde navegarão paráMacaò,

& Filippinas , derramadas entaõ infini-

tas lagrimas naquellas taõ ; ãmargofás

defpedidas.

f8 JSíaó confentiraõ os executores

aos remédios Divinos, multu defte exterminio,que ficaíTe em Nángà.
plicando as fuás preces , & pedindo a zachi o^PârJre Mefquita,áindáquetnca>

Deos com dobrada tfficacía o auxilio paz de fazer viagem, pela fumma debUi»

do Teu poderofo braço , para fe coníer- dade com que fe achava de faude, gaft a .

varemnaíuaFé. Eparaifto/emprimey- das jà as forças em muytos anhos de

S ex&.iw

.
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exeír,plariírimoMiífionario.Eáírimoqui.

zeráó fazer embarcar fem algum ahmen-

to, que lhe pudeíTe coníervar a vida; rraS

nefie detamparo humano teve o ditoío

fim demcrrermais martyrizado , que

enfermo, voando para o porto da gloria,

ainda antes que os navios deyxaflem o

de Facunda,como jà deyxàmos clcrito

em outro lugar. Osquefkàraõ efcondi-

dos diítavaómuyto pouco da feliz for.

te do Padre Méfquita j porque confiou ,

que viviaá com tão continuadas opprcl-

fões,quefempretinhaô à vifta a ímmi.

nente morte nos dias dàquella trabalho-

fa vida, _
59 iyluytos dos que forao degra-

dados juntamentecom os Padres experi-

mentarão àcommuadiveríidade de íor<

tes nas fortunas do mundo; porque ha-

vendo vivido alguns , como Reys , &
Principes rios feus Eirados ;

ainda antes

de fe embarcarem não viaô dos fnuYtos

criados dás fuás cafasyquem na viagem

ospudèfíeíervir de algum alivio. Dos

noífqs Reiigioíos huns morrerão na
via-

gem, maWopprimidos dos trabalhos da

Vida paífada,do que ctòs incommodos

da navegado, ainda quéellanaôdeyxou

de fer riiúyto penofa /mas como eftes

fobreVieráõ aos outros , augmentàraõ-

Ihe o pezc O efclarécido Príncipe Dom
íufto Ucârídono, de quem jà diíiemòs o

'tiome,& nunca das fuaà illuítrés vími-

des fe poderá tomar medida certa-, fe-

chou o circulo da fúâ vida aós feífenta

& quatro anrtos de ília idade no de mil

feifçentos & quinze em ManiUa , aonde

'fby aportar o navio, que o conduzia ;&
^confortado com todos os Sacramentos,

o Igmcio de Loyola,

§. iv.

60

entre os braços dos Religiões da Com-

panhia deJESUS, focios dos feus frâba-

lhos, deu a fua alólà a quem a havia cr ea-

do.De treze annos-ttnlja aífcntado praça

na milícia de Chrifto' quando fe bauti-

1

í

'

zou , aaquirindo lempre tanto mayor

nome no exercidodas armas dò^éípifito,

' quanto aòs olhos de Deos faô iftais agra-

dáveis ás de Chrifião, que as de Sblda-

- do,& exalta o luflre da humildade
1 ao da

fòberania.

f pois do degredo dos Padres

h
,,,, Miffionanosjcrefceo taõ ifu«

riofa a crueldade centra os Chriftãqs

deyxados cm Arima, donde haviaõ fahi-

do
;
que até aos mefmos executores da-

quela tyrarinia fe fazia horrorofa. De»

cepavaôíe dedos de pés ,& mãos, que-

brantavaõle efícs/ferravacie roftoscõ

inftrumentos em fogo ardentes, focrel-

tavaóíe todos osbens,& as mulheres fer-

viaôcomoefcraVas. E entre os da firmi£

fima conftancia , que a todo efte pezo de

tormencos fizeraôrofto, foy exemplar o

valor de hum Bonzo da feyta dos que

adoraô ao demónio, convertido por hum

Religiofo da Companhia de J
E SUS-

Porque na aufencia dos Padres degrada-

dos/ dle era o que fuppria o exercício

das fuás exhonaçóes,naó fócom a na-

tural eloqúcncia',de que era dotado,mas

também principalmente com os alentos

da Divina graça,que lhe dava fupetiores

forças. Foy defpedaçado com a mefma

carniça ria dos outros ; & na hora em q

lhe foy cortada a cabeça , dous filhos

feus, que diftavaõ muyto dcAfima ,lhe

viraóir a alma para o Ceo- Semelhante

foy a efta celeíle maravilha a de cutro

Chnftaô i
porque no meyo dos feus tor-

mentos exclamou^izendo com os olhos

fixos no Ceo, que via hum efquadrhode

Anios, Sc invocados logo Os fantiihrnos

nomes de JESUS>M ARI A Santtfflma»

efpirou;fuavizando Dèos com eftes'ex-

emplos a- confternaçaõ dos que pade-

cbõ ;& fácrificavaõ as vidas ncite thea-

tro de crueldades.

61 Ainda paífariaõ eftas mais adian-

te, fenaóas impedira a guerra,queDay-

fuzama moveo contra o filho de Taycu •

zama,educadona lua tutoria /porque o

amoicioíb Tutor , entendendo, que .

ja

era tempo de fc introduzir, & fegurár

no throno dàquella•Mòriàròhía/ihfcntdu

dous meyOs^detirar à'vida ao feu pupl

10,-tara que por lua alorte^affen^fle
r x

nene>



CAPITULO VIL

Perfeguiçao da Companhia deJESUS no
Jâpéjenâo Empe* ador loxogunzama.

h

LivroTercêjro. íé?
írelle , como feu hesdeyro , & fucccf- para ir a entrar no centro eterno das pc.
for no Impcrio hum filho feu. E como nas de todos os infiéis»

lhe naó fahiíTem com bom lucceíío as

duas difpofíções para a morte do pu-

pillo, determinou armarlhe a terceyra

com animo defcuberto , afteetando

pretexto fuppofto , para mover con-

tra elle formidável guerra.Veyo com du-
zentos mil homens fobre Ozaca , onde
entaó citava o dito filho de Taycu*
zama , jà coníiderado feu competidor;
&pofto que naódeyxouelle de lhe fazer <J3 T*

yf OrtoDayfuzamanoannõ de
algua refiítencia , cedeocom tudo ao ma. ^VA mil feifeentos & dezafeis, en-
yor poder de Dayfuzama, &no fim de trou nodominiodaquelle Império To.
hua batalha defapparccco , fem fe íaber xogunzama, que naõ fó foy feu herdev*para onde fe retirara, ficando o feu per- ro no throno , mas prorogador acerri
fido tutor vitonofo,& Emperador ab< moda íuatyrannia; porque no efpaço de*
loluto de Japão. Reduzido logo a hum vinte& quatro annos excedeo o feu ódiomar de cinzas a Cidade de Sacayo,ôctam. contra o nome deChriítoaos Emoera
bem todas as Fortalezas , Caftellos , & dores pattados, tirando a vida a mais dê
Povoações , que defde Ozaca podiaô mil& trezentos Chriftãos de ambos osdeícobnr os olhos

5
naõ ficou eftancia fexos, da mayor, & menor idade» Nefte

algua legura, que pudeífe fer afylo para numero entrarão os Miffionarios das
oíugitivo Príncipe.Mas a Divina Jufti. quatraFamiJiasReligiofas.Francifcana,
çaprovocada poreíta foberbado mtru. Dominicana, Auguftiniana,& da Cõna
lo hmperador

: nosmefmos incêndios, nhía de JESUS :& fódeila contamos fe-que por feu mando devorarão os Tem. tenta & féis das mefmas nações 5 & efta
plosfagradosdaquellas Chriftandades, dosdevidaReligiofa,jà por nòs adver-
coniumio mais de mil dos falfos deofes tidos no principio. E correndo pouco
tío J apao, & ourra igual quantidade de mais de anno, no qual pareceo diífimula •

Conventos de Bonzos,& domicílios das da politica o foíTego do novo Emoera .

íuas idolatrias. dor ; levando logo da efpada , mandou
62 h finalmente Dayfuzama, para degoílarao Padre Joaõ Bautifta Maeha-nao deyxar algua efperança de fortuna cho 3 Portuguez , da Companhia de

Poiiivei ao vencido Príncipe, & legiti- Jefus, aoPadre Frey Pedro cTAfTump.
moherdeyro do Império , fezdegollar a çaõ, Religiofo deS.Francifco , ao Padrehum filhinho feu de nove annos, ficando Frey Pedro Navarrete , Religiofo de Sécomuto fem receyo algum de defeahir Domingos, ao Padre Fr. Fernando de S*da íuí, gloria; pois com cftas taõ cruéis Jofeph, Religiofo de Santo Agoírinho,
corradurasfe defendia de todos os aíTai- Do gloriofo martírio do Padre Joaãtos futuros, ou mvafócs contingentes, Bautifta Machado deu evidente finalque lha pudeíTem contraftar, E vivendo húa luz , como de eftrella , que por muv-
afiim poderofo com os olhos na fegura to tempo foy vifta fobre a humilde ia.
lucceiiao do Império em feu filho , che- pultura, em que foy enterrado. Eo Ty .
gou aos últimos termos da fua vida no ranno para evitar o concurío dos quealli
anno de mil feifeentos & dezaíeis , dey. vinhaõ a viíitar o venerável depofito , o
xandorecomendadasadvertenciasaofi- mandou defenterrar,& com ord-m de
lho

, para lançar fora do Império a Fé fer lançado no mar,& de todo apagada ados Eurcpeos
; & fahindo a fua alma, fua memoria.

Sij 64 Era
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64, Era de taõ barbara fereza o prin.

cipiantc Emperadof , que mandou quey •

mar em Nangazachi. atresChriftãoscó

fuás mulheres , & filhos , fó por darem

fuga a huiri Clérigo, que hia embarcado

c© degredo. E a outros ;
dous Chriftãos,

que primeyro foraó Bonzos , mandou,

qne foífem mortos com pedradas , para

que naquella mayor duração das fuás

vidas , o tormento augmentaíTe a cruel-

dade por mais horas. Jà não lhe parecia

bd\antc a morte de cruz, para fatisfaçaó

da íua vingança contra os Chriftãos ;

& por iíTo mandou em húa occaíiaõ cru.

cificar a fete com as cabeças para bayxo
;

hum dos quaes era Catechumeno dos

Padres da Companhia de JESUS, &
outro era íeu cazeyro , tendo fempre

viva a íua mà vontade contra aquel-

ks ,que por qualquer titulo eraõ da fa-

miliaridade dos ditos Religioíos:&ef-

ta- era a razaó , porque a todos os

que hiaó levados aos feus cárceres ,

ou efcrkos em alguma liíta de Chrif-

tãos , fempre os íentenciava a mor-

rer.
'

êf E com o mcfmo ódio perfeguia a

todos os Miííi onarios de qualquer Re-

ligião, fem mais outro fundamento,que

o da propagação da Fé, que elies préga-

vão. Por ordem fua morreodegollado o

Padre Frey João de Santa Manha, Reli»

giofo de S. Francifco j & no mefmo tem-

po antes de íer levado ao patíbulo , mor.

reo em rigorofíífimaprizão o Padre Fr.

João de S. Domingos da Ordem dos

Pregadores» E em hua mefma occaíião

morrerão queymados vivos o Padre Fr.

Luis de Flores, Rehgiofo de S. Domin.

gos,&oPadre Frey Fedro Zunhiga da

Ordem de Santo Agoftinho : & juntame-

te com elies o Capitão do navio, que os

levava embarcados. E para que dozema-

rinheyros do governo do mefmo navio

participaffem da vingança do Tyranno ,

forão todos degollados* Morrerão tam-

tféii qucymados vivos quatro Reli-

giofos da fagrada Família de S Domin-

gos j o Padre Frey jacinto Orfanel, o

'o Ignacio de Loyola,

Padre Frey Angelo Ferrer, o Padre

Fr.Alèyxode Mena,& hum Irmão tam»

bem Religiofoda mefma Ordem-E da fa»

grada Religião de S. Francifco o Padre

Frey Ricardo de Santa Anna , o Padre

Frey Pedro de Ávila } & dous Irmãos

J a pões. Náofe compadecia o feu deshu»

mano coração ,do que fé dohia a mefma

natureza , nem para deyxar com vida

aos da menor idade de hum, & outro fc-

xo. Mandou queymar vivos em Nanga.

zachi a duas mulheres com cinco filhos,

hum menino de dez annos,outro de qua.

torzc,húa menina' -de quatro,outra de fe*

te,&hua criada de nove mezes , fem

mais culpa deites innoeentes,que a de

ferem filhos deitas duas Chrtílãs. E com

pouca diítancia de tempo, forão quey»

mados vivos cincoenta, no qual nume-

ro entrou húa menina de quatorze an-

nos,outradeoyto,outrade treze, outra

de três, hum menino de três, outro de

oyto, todos juntos com íuas mãys. Fo-

raô degollados no mefmo dia húa meni-

na de quatro annos com fua mãy , hum

menino de doze , & outro de três

também com fua mãy ; hum menino de

cinco, outro de fete com fua mãy , & hú

velho de fetenta. E nos dous dias fe-

guintes depois deita carnificina degol

làrão a dou* meninos, hum de doze an-

nos, outro de fete. E em Vómura forão

queymados o Padre Frey Thomàs do

, Efpirko Santo, o Padre Frey Domingos

de Fiunga7& hum Irmão Frey Maneio,

Religioíosde S.Domingos. E da Reli-

gião de S.Franciico o Padre Frey Apol-

lioar Franco^ dous Irmão? , Fr. Fran-

cifco de S. Boaventura , & Fr. Paulo de

Santa Clara. Sendo degradados por

Dayfuzama para Macao o Padre Ma»

noei Barreto da Companhia de JESUS,

Portuguez,ofeuzelo o fez voltar dif-

farçado para o Japão , onde eleondido

animava aosChriftáos,&foccorria com

ofubíidio de Miffionario Euangehco,

até que cedendo ao pezo daquelle , ôc

outros trabalhos, confortado com os

Sacramentos da Igreja,triunfou pela Fe
contra

K



dofeumartyrio,&fcgura a do fcu pre«
mio.

§. Ih

Orreo queymado vivo, 5c
com fogo lento o Padre Ca-

LivroTerceyro.
,

contra oodio do Tyranno, voando ao firme na fua fo*uevra oue «Wú IAlcanço eterno.Q Padre João da Fon- f,i ÍOs os braços^ porfe£|°l£±
natural ca Cidade de Lisboa , & tam- cftcyo, levantava com ambaáa msL«bem degradado pelo mefmo ódio dos braLs^nepoâ^lZlTíl^nA
Idolacras de japaô,morreon feu degre. com eílas a c?bS^?|&* ft ftecdo^coroadodosfeus merecimentos, af- rf«f*..«—-•- V^
íim àos defejos que teve do martyrio
cruento , cómoda gloria , que adquirio
com odefepuirado em hõa folidaê. O
Padre Carlos Eípinola da Companhia de
JESUS, Genovcz, queymado vivo, & £ 7com fogo lento, depois de ter converti-
do innumeraveis Gentios, & munos milita Tl™ ° Fídre Ca'

Bonzos. Foy primeyro atormenMdo H» ST Confla
.

n?° Itallano > 9"e antes de
as cadeas deS3S*£Í „

°
í a^"ahÚb° daS Miir6es d° JaPa6>

quatro annos ,4»SS íu" ft
?T If/*¥* daS^

do a Deos no patíbulo das foguevm f£££& * abuíbs dos """aes da.

Snefcnpretraz^anodefejc&SS Osr^c^comSSS?^animo. OPadreSebaftiaóKnrui-a „„. Jí,r , 2.
Icjencias,,& virtudes.

foyoprimcyroSacerdo enat „1Vi En>P«»dor Dayfuzama havia def.iííZSSfos Jv "^^P^M^^^dlcdisfarçado
converreo S. FrSco Xav er f--- "°

> ™ ^ " "" Mifla5 dc Fi"

aDe sferfilhodaCo^n l
"> ÍZ° nu"^pCavada refila com

rer queymadovivoemofiaFé CX, tóiS?*" *"T^'? *""•
acabarão muytosavida , deonis dP »£ ? ™,que fdla ° fcu corP°
fenderem com exemplaiS 4 M? eotre "«™MsdojpcolKo fogo,feabía.

fionariosnas fuasSuicóes ™ fe
" "^ "°T de Deos '

.6« Affim triunfarão tábS pela Reli- E£ fXl ",§T
qUaí!^3 ' trcs

piaó & Pp r„.ui ; f
d

.

cu vezes le lhe ouvio louvar ao AhifRmn

«ficada Cópanhi2 &naturS£ A
P
f*^ d° feU 3m°r de Deos com °

depois de dezafeteannos de Relisinfo* ÍS!? • °t P Ho,landezes a

de exemplar virtude Ca^nn^f oh^a™c" * ig^ja Romana , & aos Ja*
sroiTosaViiJl ' ° re(

\ Pezo de Pões a morrerem na Fé daRdiaiaóCa.grouos grilhões, convertendo a muvtos rhnlir* pn<Tn,n^rt „<r
^u^iao t^a-

doscriminofos.que achou 'norirrír^
cnolica, eníinandoaffim atodos a bem

quandondlcMtmn Pn»ffT ' ^iver, quem taõ bem foube morrer. O

ou por mal retrnnifrfl>» P
l

' ° J foy ímte™'ado á morte de fogo
viaabra«do mas emftu o ak,?"'^ r' WZ'*""1? tnn" & f"s a™os de

que oS^drf2* '
^ pOÍ1° COntra os Holiandezes

, no qual

ga„adoSdaqu'eMasÍS1 oue Vi ZtfTZ*^* C°nheadaS aS «*
Ieslheaconfelhavaõ! E mm etZ - » ^í^f^H^S^oppoílasà entra.

meffem osfeJZJ "_
JS2S? daM'^ da ComPa"f>ia em Japaõ,ieus tormentos

, os .ofria tao para que ainda depois de morto andaffé

S ii] ma .
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suo Kí/4 rfo Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

maniíeftá a verdade da Fé , peia qual aíUvidade, para lhe extinguir o fogo do

morna.

68 O Padre Jeronymode Angelis,

Siciliano , da Companhia de JESUS, cõ

a virtude femelhante à agilidade Angé-

lica , difcorreo por quafi todo aquelle

feu coração.

70 Foy crucificado hum Gatechiíta

dos Religiofos da Cõpanhia de JESU S,

com fua mulher, & três filhos, hum de

cjuatorze annos,& húa filhinha de cinco,

Império do Japaó, & foy oprimeyroq outra de dous. Morreo ,degolladohum

chegou a entrar nas Regiões dos Tarja- Chnftao com fua mulher , & quatro fi.

ros ; masnaõ paradeyxarasfeàras ,que lhos, hua menina de quinze annos, ou-

havia começado a cultivar , bautizando tra de doze,cutra de noye,& hum meni-

em íó húa mais de dez mil Japões. E en- no de fete. Morrerão affogados no mar

tendendo o Emperador Toxogunzama, quatro Chriilãos, que enfardelados pri-

qu- eile citava eleondido na fua Corte ;
meyro cada hum , como em leu coitai ,

mandou, que com a crueldade de tratos íoraõ com efta crueldade mortos ,
para

foffem os Chriftáos obrigados àfuaen- naô faltar invenção, com que a tyranma

tre°a. Doendo-fe elle porém do quepa- pudeffe perfeguir aos das milícias de

deceriaô aquelles innocentes por fua JESUS Çlmrto.

cauta , fahio livremente ao encontro dos 7 * ^) Paare M ' guel Car™ho da

qucobufcavapt&fcmtcmer a prefença Companhia de JESUS, Portuguez ,
toy

doTyranno,nemo ódio incomparável queymadovivo,& com rogo lento, de-

com que o efpcrava
1

,
pregou a Fé, & pois deter padecido os muytos traoa.

orou pela verdadeyra Religiaõ,todas3S lhos, com que lidou muytos annos nas

horas que teve de vida,& as oftereceo à MhTces do Japaó, variando muytas ve-

Divina Mageftade , queymado vivo. E zes de trajo
;
porque fe disfarçava com

com elle morreo o íeu companhey- odosnaturaes,ondeíeachava,para nao

ro , que também era da Companhia de fer conhecido ,& no entretanto encana-

1ESUS, & natural do Japaó, do qual já nhar para Deos muytas almas. Foy n.

fizemos memoria entre os que nomeà- naimente defeuberto, fofreo astyran«

mos coroados com a gloria do martyrio mas dos cárceres , & ultimamente a do

no numero dos cincoenta queymados, fogo lento com a mefma conítancia, que

em que também entrou o P.Fr. Francif- os outros glcriofos filhos da Igreja de

çoGelbe,Religiofode S.Francifco. JESUChrifto,& da Companhia napro-

69 No tormento do gelo morreo o pagaçaõ da noífa Santa F e.E forao tam.

Padre Diogo Carvalho da Companhia de bem queymados vivos no mefmo tempo

1ESUS, Pcrtuguez, com dez enregela, o Padre Frey Pedro Vafques da lagrada

dosemXcndai.Doíeuprimeyrodegre- Ordem dos Pregadores , o Pacre Frey

dop fíoude MacaoàCochinchina,ondc Luis SazambaJapaõ,Rehgiolotie S.tra-

levantou a Igreja, que depois foy flore- cifeo. E neííe anno foy lançada a num

cendo:& também foy hum dos manda- Tigre húa Chrifiã por nome Magdaitna,

despelo Padre] ronymo de Angelis aos àqual não tocou 2 rcra ,& cem cutros

Tártaros Orientaes, & entre elles ceie- Chriftãosfoydegollada.
.

brouofanto Sacrifício da Mito,* de 7* O Padre JoaÓ Bautifta hcfpa.

caminho levantou Igrejas em duas Mif. nhol , da Companhia de JESUS, como

fõesdiverfas. Naõ morreo logo nopri. vcrdadeyroPaftordasoveihasde JEbU

ipey ro lagoonde o metèraõ,& íoraõ logo Chriíto, facrificoufe a andar eícondioo,

mortos os dez Chriftáos íentenciados a para lhes naõ faltar com os íbecerros da

fta morte; porque para lhe fer mais fua Igreía, vivendo, ou morrendo vivo

cruel a fua, lha deraó ern outro de frio por covas folitarias,, depois ce as ter

mais intenfo,& fer neccíTaria toda a fua inftruido nos myftenos da Santa Fe
/ n^ats



Livro Terceiro. 4lt
tnak de trinta armos. Adoecendo grave- Padre JoaõBautiAa Zo!a,da Cdnbanhia
ayente, * por iflo vendo-fe incapaz de de JESUS , Itahano, & de tant?zd
oar hum palio, pedia aos Çhnftãos,quc comoo do Padre Francifco Pacheco Lolcvaíicmapndetra ncceffaria a fua af. dos Padres Carlos fefpinola , & Pedro
<iftcncia,erohuatumba,comofeIcvaõa Paulo Navarro , metendo a cftes dou-
ler enterrados os mortos. Masosdcfc por interceflbres diante de Dcos oa»m àc morrer vivo nos incêndios das morrer como elíes

j aíi ?m o confcguio
íogueyras, lhe fizerao pedir aos Chnf- queymado vivo

i
& no «cfmo d, fcomlaos que aílim dentro dofeu efqutfe o o Padre Francifco Pacheco O Padí

JcKa.ffera,& entregaffem às mãos dos q Balthazar de Torres da Companhia deobufcavacEnoabrazadodeíles defe- JESUS.Hefpanhoi .depois Tpdectjos acabou a ditofa vida
j
porq os Chrif. es trabalhos de Miffionano ,Kr2taosnaotinhao animo de entregarem à hum incêndio em Ozaca iniercé deir.orteaopay,quenofeuefpirito os ge. Deos, acabou a vidVquevSdôíííocm

raraparaDeos.Domermomodo^ pe. out^nom^^^^^^.
to mefmo motivo acabou a vida o Padre fos Manyres Pacheco > & Zela E cem
tlr*^^

C^'°^ meíma Companhia, elles ,&rambem no m fmo dia moírè&nacaaPortugucza, no mayordefam- raõ qucymados vivos íeis Irmãos daparo humanoj porque eícondido ao pá Companhia de JESUS.ci oSS 1
feado no Paraifo da gloria. Mandava o te j o qual vindo pri fioíeyr^cíos 4lT>ranno,queachadoo feu corpo foffc dadosdcTavrnXrn fi™ ; a S? í
conúicdo em hua fogueyra

8 mL o Pa. ^SSS^^^
Ther fe f,^ H°

íafn££ '" fW *« 7irtudes
-
Era '« exereftado na pa-feS^v^^ Paraí£ihe ««^ucno. tormentos, que vêVoar a veneração devida. ceo, parecia outro & Vicente Martyr *

.

íoy atanazado, mcído nos oíTòs dos de-
dos,atormentado com os tratos de agua^
que fazem beber ao Martyr violenta-
mente, & depois com a mefma violên-
cia lha rornaõ a fazer vomitar , trazendo
juntamente langue.- h vendo.fe que hia
acabantíocom defmayos, o recolherão

ViA* ir- t rr L ,
nocarcere, para que daquelle defeançoPadre Francifco Pacheco da trouxeííe novas forças, & padeceffe ro°Companhia de JESUS, Por- vos tormentos : & affim oSStugucPiovincia doJ.paõ,& Admi- pido ao mais ngoroíHrfo Pcr trezêniitrador efpimua I daquella Igreja , ef. dias, louvando cite íempre emanas votevecfcondidonaCid.de de Sacay cm 2csaoSanriflimo,&DivtóSiSoSa^"

humharca&emtcrra no forro de húa mento; até que depois 2 efíc modocaia por cfpaço de hum anno
5
nomeando. tantas vezes morto, morreo quevmadoíe, para nac fer conhecido , Ignacio da vivo j & fez prova doSSZÍÍCruz. Depois de prezo

, & favorecido obrar o [nobre fanguef , quá era o feumilagrofamentena pnzaõ, porque o ar* quando as virtudes o SSõ Dous»z podre, que lhe davaõ para mannmê- Chriflãos Japôes , depois de affãdos^ nto Deos ho convenj. em muyto efeo- raô lançados^ mar í hum ddles comll.idograojfoy levado do cárcere para pedra aopcfcoço
j & depris d 1 uvmto» g.zachi,&.Ih queymado vivo" O Lrmentados f foraõ «tóal^SS

C A PITULO VIII.

T)a mefma matéria.

§• I.

73



m
•'*M

!

'i**!]ki II..

[||<I;

th

li

mt

1 "híifcii» í'
1

n mi

,

1

É'

i
; i

'

';, lí'-|i.H,i

"I i 'ii,

tit ViiadoTatriârchaSântoIgnâciodt> Loyola,

ao rrar quinze ,& entre elles três ve» quatro ,cõ mais outros Chriítáos,mor-

Ihos de íctenta , feííenta & nove , & íef* rèrão nos montes de Nangazachi,fugin-

fenta & dous annos.E nas aguas de enxó- do aafrigor da perfeguiçâo.

fre fervendo morrerão vinte & féis : &

O
§> II.

Padre Fr. António de S. Boa'

ventura, o Irmão Fr. Domin-

primeyro que efíes morrerão dez enfer-

mos Lázaros , fechados em húa caía , &
eraõ do numero dos íeííenta,que em me 77
nos de cinco mezes foraó prezos por fe

achar entre elles húa Imagem de Chriíío gosdeS. Francifco,Religiofos da Or-

crucifícado.E por efie tempo foraó de- dem Seráfica: o P.Fr. Domingos de Caf-

gollados três Religiofos de S. Domin- telet, o Irmão Fr. Thomàs de S. Jacin-

gos,o Padre Frey Luis Beltrão, &os tho, & o Irmão Fr. António de S. Do.

Irmáos Fr. Maneio da Cruz,& Frey Pe. mingos da Religião Dominicana, todos

drodeSanta Maria. E também morre* queymados vivos Hum menino de deza»

raõdegolladoso P.Fr.FrancifcodeSan. féis annos, outro de treze ;
outrode fete

ta Maria,& os Irmãos Fr. Bartholomeu com feu pay : & outro menino de cinco

Janual, &Fr. António de S. Francifco, annos ,& outro de dous , também com

todos da Religião Seráfica , & dous me- feu pay, todos degollados.E no fim def-

ni nos , hum de quatro annos, & outro te anno,que era o de mií feifeentos vin-

de dous, junta mente com feu pay. Mor- te&oyto ,
Miguel Xuum da Compa-

réraô também degollados com feu pay nhia de JESUS, Japão, defterrado , &
outros dous meninos,hum de cinco an- morto no degredo entre asanguftias de

nos, outro de tres,& mais outro de três hum grande defamparo. E outro Irmão

comfeupay. também chamado Miguel damefmaCó-

74 O Padre Thomàs , ou Thomè panhia de JESUS, & JapaÕ , depois de

Frugijapaó,da Companhia de JESUS, fofrer muytas vezes os tormentos das

queymado vivo, que depois de voltar de ardenthTimas aguas do monte Ungem,as

Macao, para onde foy defterrado, & en« quaes faõ tão peítikntes ,que fó com .0

trar em Vómura fua Pátria, foy comba* fetidiffimo vapor, q lanção de fi, matão

tido muytas vezes por íeus parentes ,

quando o viraõ prezo, para que os imi-

taíTe , retrocedendo da Fé de JESUS
Chrifto , como elles melhor aconfelha.

dos haviaõ feyto. E porque elle naõ fó

fe firmava na verdade da dita Fé , mas

aos animaes,que paííão junto delle.E an-

tes que acabaííe a vida no incêndio deitas

aguas, padecco o tormento das bebidas,

& vomitadas por violencia,depois de íer

primeyromoidocompaos toftados,&

trateadocom hum alto artificio de ma*

antes pregava aos parentes, & perfuadia deyra íobre as aguas, nas quaes o ódc-

ao arrependimento da fua apoíiaíia , foy

levado do cárcere para a fogueyra , onde

na hora em que efpirou , foy vifto dos

Portuguezes, & Japões alli prefentes ,

que fe lhe abrira o peyto,& que de den

javáo ver defpedaçado ao fim dos tratos,

&oexpuzerão àtorreyrado Sol, para

Iheaugrnentaremos tormentos por to-

dos os modos. Mas porque Deos o que-

ria levar para o refrigério eterno pelo

tro rompèrahúachammade fogo de cor traníitodefogo, & a^ua, antes que ef-

de rofas,muyto mais para fe eftimarem, piraíFe o refrefeou húa nuvem oppofta

por apparecidas entre os eípinhos do ja- ao rigor do Sol , & difpofta para a fubida

paõ. Hua iníigne confeííora de Chriílo da fua ai ma em vinte& cinco de Dezem-

por nome Caíharina,foy queymada com bro , & bom dia para fe rnorrer,por fer o

húa cnança,que tinha no ventre.E outra do Nafcimentode Chriílo,que pelo di-

Catharina de fetenta annos, juntamente toío Miguel deu a vida.

com húa por nomeMarthadeíeflenta& 76 Era o anno de mil feifeentos vinte

&

!':i:É



'Livro Terceyré* tn
^Í^JÍ^S^ií4^026 doIm mados com reus Pm 3 áuas meninasperíodo Toxogunzama,ôí logo no prm«
cipio deíle degollàraô às fuás catanas
eincoenta & hum cm diverfos lugares ,

& alguas diftancias de tempo. Deíles
fcraó três Religiofos de Santo Agoíli»
nho,mas naõ Sacerdotes, Fr. joaô, Fr.
Miguel, & Fr. Thomé\ £ porque fe en-
tende, que feriaónaturaes dejapaó, &
os appeilidos que lhes daõ os íobreno*
mes íederivaõ das terras dos feusnafei.

degolladas comfcu pay, hua de íeisanà
nos, & outra de quatro.

78 Hua família de pay,máy,mulher,
« dous parentespor afinidade

, que/,
madoscom fogo lento: & com elles hú
netodefeendente da mefma geração de
cezafete annos, & hum feu filho de hum
annodegoilados.Hum menino de nove
annos degoliado ,& fua mãyqueymada,
«outra mulher também queymada,
Ar hum í^i-. £IL J.V- li i ->

1
í

*

" -..«««uuMuuaiiuiuaia. ^ outra mulher também quevmada

&Zr*Én"°C
à
?

fCr lg?°r

l
d0S efteS

'
&hum íeU flhodcèolUdod? cfncoaL* £ ri??!!!° ~ maisíembranç3,que nos, Hum menino de oycô annos outroa dos feus nomes. Os mais deite nume-

rofocoro de martyrizados er^õ pays,
njãys, & filhos : os pays por terem Chrif-
taos

;& os filhos por terem aqueiles pays.
Hú men.no de cinco annos, hãa menina

tíe leis, « outro de quaíro , degollados
com íeus pays.-Hum menino de três an-
nos degollado, & feu pay queymado :&
num menino dehum anno degollado, &
queymada cambem

-

:

Aia mãy. E bailará
-.-...„...„, „„ U1 Jcu d^uusjuua menina qucymaaa cambem fua mãy. E bailade hum, húa mulher pejada com hua íua efte compendio de exemplos da cyran-

1 1 f ""A T°u
'' maIS ?utM »cnin- ™ Gentílica brevemente tocados parada mefma idade

,
hum menino de cinco gloria do nome Chnílaõ , rubricado côannos, hw menina de três , & outra de o fangoe de tantos ingentes , creadostreze hua mulher com quatro filhos, aospcytosda Companhia de IESUS eme

™?Sl^°r
r
ZC annos

*
ou

,

tr
?
de ú~z> como mh05^ faas doutrinas os cho?nua menina de fete,&outra de hum.

77 Jà parecia pequeno tormento o
que davaó as catanas , degollando as ca-
beças

;
porque para elíe fer mayor, man»

oaraó que foffem ferradas : Sr foraõ no.
ve os fofredores deite cruel martvrio ,
padecendo por dias inteyros , algúâs ve-
zes rres , o vagarofo corte das ferras.
Crucificarão em Yendo a dez, mas as
fuás cruzes levantadas em hum rio , on.
de morrerão enregelados. EemVómu,
ra foraó mortos fetenta & dous com di-
verfidade de martyrios i hum meni

rava mortos no mefmo tempo , em que
elles viviaô nos braços da Igreja de Chri.
iro taõ gloriofa Mãy fua;

CAPÍTULO IX.

TiofimdeBâ trágica relação.

Uem viíTe taõ deshumano â

^ Toxogunzama neíles annos

& outro de hum
, por fe XetSS & lESUSfolta^ * Cr°?^

«CaosornamentosdaMiiTae Hum™ «J^USjtoyhum dosque fofrèraíi o
nine de onzeannos otrotnove nu?" %£T ^f™" 3

?™i mmid°
i uiiu uc uove,quey- ntíías, cepois de defeonjuntados os mê-

bros
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bros de braços , & pés , por efpaço de

trinta dias. É levado defte tormento pa«

ta o do fogo lento , acabou nelle a vida

queymado vivo, fem lhe poderem enfra»

quecero animo as porfiadas batarias >

que lhe faziaõ de offerecidas honras ,&
tremendos ameaços de dobrados tor-

mentos, para que deyxaíTe a Fé , & rol-

taíTe aoGentilifmo.

8o Neifemefmo tempo foraó tam.

bem queymados com fogo lento o Padre

Frey Bartholomeu Guterres , o Padre

Frey Vicente Recoleto,Religiofo de Sá*

to AgoftinhojÔcoIrnrfaõ Fr. MiguelJa-

pão, como fe entende , por naícimento ,

Religiofo de S-Francifco, que por fe lhe

ignorar o appellido , fó lhe dizemos o

nome , aflim como ]à temos advertido

nos que lhe callamos o fobrenome , de-

duzido da nomeação das fuasPatnas.O

Padre Mattheos de Couros,Portuguez,

da Companhia deJESUS,Provincial do

Japaõ , & Adminiftrador do Bifpado,

acabou a vida, naõ com fogo lento , mas

em abrazada eharidade , encaminhando

innumeraveis almas para Deos , & com

muytos trabalhos nos últimos annos

daquellas MiíTóes , efcondido por bre»

nhãs, & covas , para apafcentar as fuás

ovelhas. E jà próximo aos dias últimos

da fua vida, vivendo entaypado entre

duas paredes $ fem mais luz , que a ad-

miniftrada pelos Chriftãos no limitado

tempo de rezar o Oííicio Divino ; fah in-

do fe de&a voluntária prizaõ, jà a bufcar

caminho, que o levafie aos patíbulos dos

outros Martyres , deftituido de forças

fubioa fuaditofa alma ao defeanço da

gloria. E paííado pouco mais de hú mez,

foraõ queymados vivos dousReligiofos

de Santo Agoftinho, dos quaesnem os

nomes fe fabem, mas certamente eftaõ

eferitos nas liftas dos que foraó a fazer

numero nas campanhas de Chrifto-

8i O Padre Miguel Pineda , Japaõ,

da Companhia de
J
ESUS.voltando ^tam-

bem do feu degredo para a fua Pátria , &
andando nella efcondido no exercício

oceulto de Mifiionario, fem ceder ao pe .

ito [gnacio de Lojola,

zode tanto trabalho; o Chriftaõ que O

tinha em fua caía, temendo cahir na in-

dignação do Tyranno , que defejava o

defcobhíTem as íuasefpias ,o lançou fo-

ra do apertadiffimo canto de hum retira*

do apoíento em húa noyte de Inverno

tempeftuafa.E nefte defamparo bufean*

do ellejà com animo defeuberto a occa-

fiaô de o acharem os exploradores , que

obufeavaõ; teve logo a da fua morte,

acabando a vida enregelado, por violên-

cia do inclcmentiffimo tempo , que naõ

pode contFaftar a natureza ,
paífando af-

fimdodefabrigoda fua Pátria, aos éter»

nos tabernáculos da Celefte.

82 O Padre Francifco Buldruino,

Romano , também da Companhia de

JES US, teve a meíma forte de períegui-

do na folidaõ de hum deíerco , jà carre.

gado de annos , k, cheyo de merecimen-

tos.porque depois do feu degredo, vol-

tando delleoccult-imente para animar a

conftanciã dos afílidos Chriftãos no.

tempo defta gloriofa empreza, voou feu

efpirito ao logro da póíTe promettida aos

que levaõatéo fim a vida de militantes

de Chrifto*

8$ O Padre Pedro CaíTuí, Japaõ, da

Companhia de JESUS, que antes de fer

admittido nella foy Seminarifta dos

mefmos Religiofos $ fahindo daquella

claíle de virtudes, fez húa notável pere-

grinação , & com elia confirmou o feu

alentadoefpirito. Deyxou a Pátria,atra»

veíTouosdeíertosda Perísa , entrou em
Jerufalem,dallipartio para Roma, onde

foy recebido na Companhia. E levado do

zelo daíalvaçaõ dos feusnaturaes , vifi-

touos de Moçambique , & Malaca , pa«

decendo os trabalhos de forçado de húa

galé por dous annos, mudando o trage

para poder patTar ao Japaõ. Mas vendo,

queosfucceílos defejados naõ lhe cor-

refpondiaó -,na Manilla fe fez eferavoaté

entrar na defejada Pátria , onde depois

de cultivar com muyto fruto as feàras

da perfeguida Chriftandade, foy defeu-

berto, prezo,& morto com muytos tor-

mentos, & enriquecido com a remunera»
çaõ
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çao de bem grangeados prémios., acabou tinha mayor dor , que a de n&õ ver con
* peregrinação da vida, & levou ao fim a vertido aoEmperador, Sc a todo o Tada bemaventurança. paõ. Neíte primeyro atormentado nas

co7as,&fuípenfodas forcas, moftroú
§• H» Dcos a todos

; os ameaçados com áquella
crueldade, quanto era mayor ,que cila

Í-T ,

Ntrou ° tvranr,o Emperador a a protecção do feu poderofo braço, para
JlL« "dar nas íuas coníiderações có fazer invencíveis aos amantes da fua Fe

'

fabrica de novos tormentos, pornaó ter 86 O Padre Manoel Borges Portu
ainda cheas as medidas da fua cruclda- guez, foy o fegundo deites enterrados

"

de,& ver quanto excedia as de todo o &jenfbrcados no mefmotemoo
, pade-lotamento a cpnítancia dos Chritfáos , cendo aquelle tormento mais de quatro

para os fazer deíconfiar do feu valor , & dias : & o terceyro foy o Padre Facobo
obedecer aos feus Decretos , defcobrm- António, Italiano, que morreo logo aodo no centro do feu ódio hum novo iií- íegundo dia do mefmo tormento. I dovento de patíbulo cruehffimc Mandou, mefmo modo padecerão, & morrerão osquependentes os Chriftãos de hua for- outros,de que naõ fazemos particular
capelos pes , foliem enterrados até as mençaõ , evitando com cita abreviada
as cintas em eítrey tas covas ;&eítas fe- noticia a diffufaõ de mais eferitura di*
chadascomportaslevadiças, para que zendo nella o mefmo. Outro Irmaõpor
aíUm aftogados com o fanguc decido da nomejoaô Kidcrâ cambcin Japaô , comocabeça,& íem os refrefear por algúa par. o primeyro deites atormentados >& dote qualquer viração, que nellas pudeffe numero dos vinte & cinco

] quandoo le-
entrar, delefperaíTem da íuaFé^emero- vavaó a padecer, pedio pena, õf tinta ,&los detao tremendo modo de, perder a efereveo a feguinte íentença: Japaõ fera

st" pr - • « •

caftigado com penas eternas, & feus na-

oiníí* a o
V1

u
tC ?*"&° 0S ReIi " C

,
Uracs ccã°s íc vaó defpenhando ao i8-

tíZ ComPanh 'ade JESUS, que ferno, porque fechaõ os olhos ao Solpaliando por cite efpantofo artifício de do Euangelho , agora mais que nunca•mitar
, fubiraõ à eterna Regiaõ dos vi- refpíandecente!

q

ventes
;
dos quaes mumeramos aqui os 87 O Padre Bento Fernandes, Por.jueneik padecerão com alguas my&e- tuguez,& o Padre Paulo Saitp , fapaõTiofas ad vercencias, & íucçeííbs dignos ambos morrerão 4*0 mefmo dia , Vitode fingul^ reparo. O Irmaó Ntcolao mefmo tormento das covas, ma TemAcan Japão, qUe por quatrodias eíieve dilaate. lugar hum do outro. O Padrecelte moda enterrado vivo; nas horas Bento em fabendò. queià o Padre Pa.',

proximasàdafuamortcfoyviuodos lo havia eíp lrad3^^^guardas daquelie fepukhro livre das
prisões,- ícaflencado junto ao feu pari-

•fculo.E perguntado pelos que o viraó
«aquelle lugar, como fe foltàra

, & via
cm ta5 aliviada poftura jdiífe, que afan-
Hima Mãy de Deos o defatàra das cor-

efpiroueHe também
; porque efpefava

hum pelo outro , para ambos ..ç-nrrarem
juntos na duração eterna da gloria. O f>.

Paulo perfeverou vivo no feu patíbulo*
íetedias

3comadmiwçaõde todos , du-
rando tanto tempo em taõ crueí tormen -

K->íinm ..... I r^ . f.

^d^^^K^P
í
eMfdda *- dedizcr,quenaôhavia demorrer íe^a

^dooí^Q ^T?"? 1^^ co^P^h ia do Padre Bento, afez tam.

°S^ZT ^"à^htT^Gm i^iíaSi ambas para a-'deHe,íeoatormentavaGmuytoas4ores, dos Anjos.
' WtòMSk a

operes padecia
j. refppndc9 ,mmà 88 JOnomcdoPadrcBcrkòòfczfcr

buí»

:.



n¥,

I 1
0* fitb í/o Tatrittrcha Santo lgnâcio de Loyola,

bufeaàô entre os certóes do ]apaô , por ^ous Sacerdotes, & hum Irmão ,
todos

ondefedizia, que andava efte fegundo daCSpanhiade JESUS,&Japocs todos.

Bautifta, & Pregador do deferto , ainda Temos no mefmo tormento das covas a

que com vozbayxa para naófervifto.E íeis militantes defta trabalhofa con-

fendo achado , naô feftejaraõ mais os quifta do Ceo, mortos no meimo dia,

Soldados monteyros aquella preza , do & pendentes da^f^or^?^|^
que elle a fua prizão,na qual o perten- rados do modo

3
a íabido em diftan es

dèrãopreverter os Prefidentes daquel- covas. Os cinco erao Japoes , & pouco

las luftiças: & elle abominandolhes o depois de recebidos na Companhia,*

feu depravado animo, aprefentou no feu alirtadosnasmihciasde ]EbUS fcoq

juizo hum pequeno tratado daFé, que faz o numero deftesfeisfoy o Padre Sc-

haviacompofto, para que viíTem , como baítiáoVieyra, Provincial do Japão, &

concordavao que dizia, com oque ef. Àdrniniftrador ApoftolicodaquelleBif-

crevia ; fendo caufa efte feu argumento, pado, que ainda com mais cruel marty -

de que lhe apituaffcm mais a fentença de rio mereceo a fua coroa
;
porque na ecr

morte, por elle tão defejada. va,onde tinha enterrada a cabeça lhe hn-
morte, put enc j ^& fog^^^ morreffc affog3do

q
1IIè como fangue, que nella havia de cahir,

39
'

& com o fogo introduzido por boca,

Só S*\ Padre Toáo da Cofta, Porta- olhos, & ouvidos. Antes que oencon-
9 ORuez,m0rreonomefmotor. traíTem os que por ordem do EmpcM-

mêto\fco
g
vas:& bem podíamos dizer, dor o bufeavaó, levando retratada a fua

tóSloy^eo^orque muytas effigie, para que por dl.«"*»
vezeTem vida andava metido por fur- '^^f^^S^
nas,& grutas, confortando , & animan- trije

\
padeceo muyto antes de encomrar

do aos Chriftáos. E houve occafião de com as efpias do Tyranno. E depois^de

nove d^s pot efte modo enterrado em prezo , ainda padeceo muyto mais nos

numdX* fubterraneos cícondrigios; ^^^^f^^S|
* furcedeofer tirado de outro desfale- que o faziao fufpeytofo da fuga, a qual

fJ^^5.^&l«do preciíbali* ^^^^^^^^ciuu uci j i y
d[ ft 1 Çaõ própria havia voltado do leu degre-gfiS&¥ doZsf^adonohabuo^aracnt^

K nSfefiâ oara o lugar do feu tor. lapão. E na Corte do Emperador,aonde£B^VW *°' leVad°' &rT'd° ^r «Va eU=
?oufa q lhe ferviffe para íua lcmbrança;o para que negaffe a Fcque pregava ele

Padre fenãÓrefpondeo.porcnrender, adefendeo.áo feto ""*£"£*
Í.,7lL n«1ia oara a refoeytar com pia com que proteftava a lua verdade na

2™57&ntodizSÇLcometllo pregação , como em poucas horas de

humilde cónceyto, que de li tinha. Po. tempo os moftrou cfcr.tos.convencen.

íémltáltó Chriftão, vendo fe fem a do com elles a muy «os . & quafi reco-

^Aronè Hcfeiava , he cortou huma nhecendo.fe vencido o mefmo Empera-

S rfhlTa "mrdou como relíquia do dor. Mas porque efte rendimento era fo

«travei K?rrtyrf&rndandootempo do ju,Zo,& não das vontades depravadas

adeu cornTmefma eftimaçáo a Lopo dosqueoouv.ão , o condenarão ,
,

mor-

lamento Carvalho , Capitão mor das te. E para que o temor dos «orm.moso

ViágTns. Morreo efte exemplar Religio- obngaffe ao facnleg.o da apofta,6
>

que

ionomefmo tempo.em quilhe fizerão 1h.pafu.duo,™"£"X s crtoi-
^mnanhia na crueldade da fua morte , ta foffem atormentado» outros crimi

SemMUí covas,& forcas, dous nofos pormeonndente, ao (cu ioberano.



LivroTerceyfo»
è
.~

na falta da obfervancia das Ieys de ia- cova oadecrn nn «i«*,vL i
'

paó, na qual defobediencia também lhe SSSf °
u

dâS alSe "

diziaõ, que elle havia incomdo.Vto elle ^^S^^^SSjrto trágico enfayo dos tormentos, com taíhmmbi^^,^^ ô

q o ameaçavaõ ,& mal poderia fraaueai- mà fnfrJ SÍ * 7 vermelhão
, para

nc fcu «feviftos os ySrt-S.^ Sffi^KE^ 1°*^
quem jà havia experimentado muv tos di*, . t, *..*. .

ve quatro

próprios, &fu(p£ava peofmTyorés etifS™ ^™^^
£iies fite final,Sente)eLpr,dos

V°
ml SelevouaTabccffaT^ °^

bemosdefeos,oua Drofecia de m»- ,
""lc 'evouacaoeça,lcnao do tercey.

luamorte/offedefc^ue^do" m TZt^ZtfTT'^vida , como experimentou no que lhe goz ESS 1 PodcdeSoIlar oal.

«emporaesU asdeffl^ S

SÇESCS SStíSí£
ff 1Xf ?

a
>
fazendocomiíbpauzaoodiodos

*' Japõesi porque jà não havia parte algúa

«o Tachou o numero dos vinte* S^WH*^
m3r,f- T° da ComPanhia àc Jefus Efte foy MarceíloS«, &

«

rfcX^n ^ ^5/" 5-^"- JBSUS, triunfante
ComPanh,a de

SemíagroS emhfiatní-m^d" d
9 ' PaE"5 "^em pelo tormento

nenros da La gtóofa aVxao^ueÇ £fâSg£ISS*df^f
ren

m
trá

V

do
S

n
Z

|

ÔeS™ara ' Ílf,0r\0eP* f«S.trrt

Doocr.ilm ™„ - ,
eve Por aIgu/n ten> pois dedousd as do tormento das cn

SSBSíte vaS,foraõdegollado S4 E^S^S
extremos de charidaV frwI í , ?cii110 torme™o das covas, no
&lcvado togomró^ía ^ qual eíevemuytos dias com admiração

nacammnfff d l§Cmas Pa* notavel da fua conftancia.
*

dadedeàguabeLdaSSSncia l"n dZ^T""1^ **<!»*"
çados noroíío quarenta can aros *Z ^

oImPeriode Toxogunzama, Duarte
com jado fueceffivo lhe fiStóí íef ST" ' ^iT^

'

& irma° Por carta

piraçaõ, &punhaõ emSf £ Irmandade da Cõpanhiadc JESUS,
paliando logo deite to^-nto oar lo d^

P d
" Va

,f
I0S tormentos f°y aíTado

g ucuç tormento para
|
o da vivo, porque lhe puzeraó em rnuvcadif.

A tangia

iV
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i si F/A* lo Tatriârcha Santo Ignacio de Loyola,

tancía o fogo lento ,com que o matàraõ: trigo, que fern cahir morto na ter ra, au>

& dos martynzados defte tempo ,&an- dadepoiadeocomcçar afer, frutificou

fm fechou elle o numero- E também fe tanto para o <Jeo.

Shoua po a porDecretodo mefmo 9f E porque no anno de mifeifcen.

Emperado?, para que não entraíTem mais tos & quarenta, mandarão os Mercado,

no lapãoos Porcuguezes com o. fcu aw res da Cidade de Macao hua embayxada

^o commercio ; fe a fubftancia do dito ao Emperador ,
pedindo a continuação

Decreto he o feguinte. do feum igo commercio ,
a repofta dcí.

§. v.

S>3

ta fupplica foy a prompta execução do

feu Decreto cm declarado ódio da Fé,

morrendo por cila degoilados fefíenta &

Ue por fe ter prohibido em hum dos que haviaõ paflado no navio, &

íapaõ a Ley ChrilFa , & os conduzido nele aos quatro Embayxa-

feas afiadores haverem entrado ef- dores enviado, para o expediente da íc4

^ito?Sftu« Riynos^entando, ferida pcopofta * dies com o leu conf.

aramando os Chriftãos muyus mal- tanteammodcrao exemplo a todos os

dades contra a razão , mandando o fuf- outros da lua comuiva mariuma ,
iacr -

^^í.dr«,quenclles vivem ef. «itS^S
condidos ; aeora com oena de morte j & giao Catholica. fc artim deites

,
como cios

£ datsna
S
vios,feprolubem daqui em ^^^S^t^^^SZ^

diante aos Portugueses as fuasviagés, vemos ate aqui verdade/rã lem

& commercio. Hoje quatro de Agoiro

de mil feifeentos trinta & nove.

94. E efte foy então o fim da gloriofa

Igreja do japaó, que tanto augmentou a

ceJESU Cbrifto nos generoíos comba-

têtes das fuás bandeyrasjilluftradas com

as vidas, virtudes, & acções heróicas,

&.mor.tcsdeReys, & Príncipes íobera

fefizeraõ informações > & forão remeti-1

das a Roma, para a principal declaração

dos íeus illuftres nomes.

96 Ha fetenta & cinco annos , que

deílemodo ficou fechada a porta para as

Mtffões de todos os Rcynos daquellc

Império *mas nãofem efperança de que

asíuasfeàras Euangelicas, regadas com

«SÉ ià terá fabido o grande Apoftolo tanto tangue ,& muy to da protecção ,
&

To Òrknre S. FfcmciS Xavier.que foy «Io de S. Frar.dfcoXav.er fcu pr.ii.cy.

fprirnevro que abr.o as portas deíla ro operário ainda brote de novo com

U aToSredoda D.vinaProvjdécia, reconhecido fruto, Singular gkmado

Só perTn.tnr Deos ,
que cambem d- Alliffimo :^Jffl<W

le reeaffe aqucllas feiras Euangelicas valeçao as portas do imerno contra is

comofan»ue da fuás veas ,
off<?recen. detãoflorencelgrejadoJapao.Eosfun.

do -s eUeíLaLente ao furor das fet. damentos defta efperança tem as fuás

ta, & o mo* afrontas dasvaras, raízes na morte do ult.mo «Jtfcenden»

& golpes S pedras , na occafiáo , em do Emperador Toxogunzama & o he ,

.

^ufTdeceo e
P
ífcs pnneipios do feu dm*o»^2KSÍSÍÍSS

muytodefciadon.artyrio.Porque te cn. cios de bem inclinado- & ,a temos noti

úo fe apagafle a luz da íua prágaçaõ , & c.a por tradição oçcuta> <W para con-

rL , fnamrrtrmraffeofe-xfantozelo; fervarem as ultimas relíquias daqudlas

r oh rTco^pfnhli JESUS ò Chrlftandades,entràrãono Japão dous

"bundanritfmo fruto das fuás MtíTôes Rehg.ofos **K*?£?Jffjg
na converfaõ de milhares de almas, que comd.sfarcedetraicç* língua,,6, vira

™nda hoje eftà vendo , & admirando o tempo, em que a doEipinto Santo cha-

mundo ,'odo. E he milagre muyto fingu- marà por novas mfpiraçoes os pr.def-

lardaglonadeXavier,fercllcogrãode unados para a gíoria. ^
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hortaçaÔ
, efpanrando aos que o viaô, &

CAPITULO X. ífr
iS

n
CffCga

r
d°Stodos

>ofe2fc"ou.A. vmtea Divina,nfp lraçaõ. Dizia cntaóó
De outros úlhos da Companhia de Wm viaídSSfíEí t"^°T°í Deos nos ha '

tnfegmdos emdJfas paris dí '

Ztri* I ^° feU/h°'P^«i->s remir na Cruz, morrendo nella. P«*«»</<? #* propagação daFé
Ca:hoíica%

§. I.

íem mais micro motivo
, que o da fineza

delíe Divmo amor, ajoelhado diante do
1-adrc aquelie ditofo zombador da Fé

ri
C
a~
ní]o

,'
Cm voz alta íe declarou

Uiriftao, abraçando afagada imagemnp hum ^pii^.Cw/» ! i i . °

«sEuangd^W^JJS que aftu "empo fe?ov'»H°^^T'jfear «T»*,* * ** Orfe ,„«w . S^SSffiifc exemplo o'dí
ad0'

dos o, filhos de Ignac.o , como gerados na, ao qual prendiáo feus múlhe^ Tpara Deos no feu coração de tanta cana . eu ir, -mor U. „ r •

mumc«s , de

baftaremparaexemploTr
geyramg fe£» * de-

ria: nem nos mefmos exemplos diremos SaonoSSS eí
°]

u
yode *•

mais que a íubftancia de cada ha™, SJ 2^22*2^?^' & fcZ ° qUC

lembrança das perfeguicões dos filho.
P
f ™S r- j r

de lZnaci° com

deites períegmdos
, no qual fuavizou dos. ^ ° S"^* C°nVCni *

^ffi^Sa^St^ » Emoutradasmermasllha^com

dos mais afcflS s SSdle Paiz reoen S^T^ '

lldaVâ° ° S^à«s
tinamenteo vio mudado &convS

doEuan
|
elhovporque os fcus perfegui-

a feus pés o Padre Ledef™Sn "í? °S demonios
' *uc depois" de

nhiadeíF^íA n r
Compa* entrarnella a Companhia , fe deraõ dopnnia deJ bí>US,na occaíiaò , em que efta- defafiados do te»^ itri P

va no exercício das cxhortarfifí /. a'fan r - ÍT? d° leuzefo>defde a conver-
ta Doutrina. Poro^fahin^n >?' ?

od
f
h
?
a Velha

'
antiga difcipula do m

,
ld urque lanindo naaue le ferna! pfnirim XFiuln-u .

tempo de fua cala o q ma.s o efearneca' Sde&m^£"T° ibTarrebatado de hua inían«f...i,„„, t. ,- •
' 6rjngeados pela arte da

nella mortos hum£ fi^ ^í" S&í' 1
'16f haV,a aP™d'd°* »

bemahumfeucr.ado «Sij f^iaefufpeytofa as luas grandes curas.

humdcoutroemdomeftSnênd,„
CS Exa™nada F°r hu,n no""° Sacerdote,

entrou aflim fiS£?SSf3áSS ; C
fi

nfeff0

H,'^ueT hom™ de dlsfo™«urioio na nora delta ex • eftatura lhe dera hSa raiz , para coai dia
T i) curar
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curar enfermidades, pedindo aos que

cila remediava com as fuás medicinas ,

fizGÍlem adoração publica ao demónio í

ao qual algfias vezes ouvia.-ameaçando a

todo o repugnante em o honrar com

aqueile culto. E que depois de entrados

os Padres na Ilha, jà o demonionao que-

ria [cr adorado cm publico, nem lhe vi-

nha tantas vezes a caía \ & que de o ver

dia por eík modo tão meticulofo s
co-

meçava a dar ouvidos ao nome Chnl-

taô. Afltm chamou Deos- para a Eéaef-

tabem afortunada infiel, dandolhe a,mao

para a livrar do poder do demónio por

meyo dos filhos da Companhia, que a

induftriàraõ,& cila fe difpoz logo por

efta inftrucção, para emen.iar.a vi ia,

pedindo a Deos ,& aos homens o per-

dão do mao eícandalocom que havia vi-

vido.

.100 Mas elles o vieraõ a pagar- per-

feguidospelo demónio; porque vendo

o.commum inimigo defeubertas as fuás

aftucias , &. abominados os feus enga.

nos,& que ós Neófitos o affugentavaô

com o final da Cruz, fendo elle o .que

dantes os fazia fugir,&efpantar com in.

fcanaes ameaços ;naõ-parava nas impre*

cações afrontofas ,cosn que fe vingava

deiles. Hua das enfeitiçadas, ou feyti*

ceyras,coftuma-daaíer arrebatada pelo

dèmonio,comonoméde]ESU Chrifto,

que lhe havia dado eferteohum dos nof.

fos Padres, fe fazia temida do diabólico

encantador. E houve occaíiaõ , em que

temerofoelie de lhe entrar em caía, por-

que a via armada com aeferitura-do fa»

grado nome de J
ESUS , naô lhe paíTou

da porta para dentro ; & fahindo arden-

do em fúrias, a ameaçou a ella , St mais

ao Padre. Nem fe deteve muyto com o

erleyto da vingança promettida; porque

hum índio, infigne Magico , infiigado

pelo demónio, eftando o Miífionario

recolhido, lhe entrou noapoíento,& do

modo que pode,o ferio nove, ou dez

tvezes com hum punhal : & para naõ fer

prezo dos que o achaffem no adual de»

liclo,apreífada mens:edefapparc:ceo,mas

nto fonâcio de Loyola,

nao íemorepentinocftrepito>que íogo

excitou aos Chriuãos, para fahirem a in-

quiriráo fuccciloi AcbãfaS-aoPadre ba-

nhado em fangue ,& as fendas abertas

no coroo, ainda que com menor danado

imaginado>porq naõ fem píotecçaõ Di-

vina , as punhaladas eneontravaó cem a

leve refiftencia ,
que lhe podia fazer o

fracotfeudo do cobertor da cama do in-

nocente Sacerdote. E por occaíiaõ doca-

foaffira myfteriofo, contouhum deites

perfeguidores dos Padres , que mten?

tando.inccndiarlhes os apofentos corri

facílima induftria ,
por ferem elles de

maíeria muyto diípoôa a tomar fogo, to»

das as vezes que havia dado principio a

efta execução', fempre improvifos,& CQ*

piofos-chuveyros a fruíkavao.

$•

lot

IT.

„"? RaSuperior de hua-daquellas

Í*j Miflôes o Padre Chriíiováo

Ximenesj querelando com grande ef-

pirito a falvaçáo das almas, vivia no an*

no de mufeiícentos & féis com profpe-

ro íoflego. Porém a barbara naçaõ dos

vizinho? Mindanenfes , excitada pelos

demónios , conhecidos perfeguidores

das'Chrií>andades,lhe perturbou a paz,

emqúeeitavanacultura dafua Mifíaõ*

Veyo fobre ella hua inopinada invafaõ de

Gentios, que tudo vinha levando a fer-

ro^ fogo, &em poucas horas deípejà*

raõofeuíkio osdcfarmadosChriftãos :

& o feu Paftor cedendo à fúria da prin -

cipiadaperfeguiçaõ, carregado com os

paramentos facerdotaes, íeguioao fugi"

tivo rebanho. E caminhou aífim dous

dias anouftiado com o ímminente peri»

go, falto de alimentos, & apertada anila

de checar a outra povoação vizinharas

diiíante da Cidade, para com todoorif-

co âa fua vida foccorrer as ovelhas , que

houveífem livrado daquelles lobos. Mas

depois de vencido todo eík trabalhofo

caminho muyto conforme com Dcos , jà

achou deftruido tudo,& ouvio a lamen»

tavel narraçaó,quelhe fizeraô dofunefto

fuectífo:

a f

':'•:
II'
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fucceflo : a Cidade abrazada, & deferia ; Cõpanhia de JESUS ouvirão o nome Z
vado da mefina chatidndc hia a íbecor , aonde primeyro tinha chegado IvoTa
rer a outros amedrontados com aquella S. Pratico Xavier.eS?SÍ
rayo.encontroucomasmermas^ouma. o fruto Euangclico, noanSod Zaniyores ruínas. Porque o fogo havia con- nhentos quarenta & fe,s , jà feco^TÍfumido toda a materia.em que prende- maisdeíeíTenta mil Chriftâo £ duSrao as fuás chammas as quaes ateadas Molucas. E no anno de ^faSSSnas cafas, & Templo dos Rehgíofos da & hum illuftradas as mefmas \lhTrCompanh,.de jESUS,tudonzeraõem aluzdaFé, & Jwg^SS, fo°o
.oa' Subindo «oBoo.fiUdtoPaflor ^^S^^SSS^aos montes vizinhos i 6c conhecido pe< tido para os Sarracenos TrTonJu*'lasvo^es comquebradavaaoceo, fa- rito c£m. Igreja dcChrifc KS?'

Índios chnftaos
, mais mortos de fo. balho dos Padres M^on^ios flor,me, Sue alentados com vida.E contarão, a cultura da vinha dosSSpSraScomocihndo ellesna Igreja em hua Do- go no anno de mil feifeentos & fi£

£*
minga dos pnmeyros dias de Novem* rão trêsSkàcxS^^TJa^í^
barbls

a

to
ra

t
aC°metÍdOS dnUdIeS ^^cbSll^SSttbárbaros tao cruéis

, que tomando aos migo da Companhia íaaifícàrSnllrmeninos p£ l0s pés os defpedaçavaó, ar, vidas, dousXrtos p Ste ?S

A?^f a"
13/ C

/
efcld° corP°>c°™ confumido com o pezo do proíbo &^C^?!ft° da fua Su!a • f-lmoura, continuado trabalho daqídffiSSôcívao aoutros,&osgúardavaÔ em vafos

de madeyra, para feu futuro íuílento , &
atormentando a alguns atados a madey.
ros, Sr feridos com agudiííimas pontas
de cannas, como lanças, os facrificavaõ

P III.

104, Ènetrou as R egiôes da A frica

mortos aos feusdeofes" mY^^T- a
K

,

aCo™Panh ia dejESUSnoan.
«randervííW ^1 -V

Mas íendo ta^ no de mil quinhentos quarenta & ovtn

»3fSSH= «asassfcssS
narin v^S f 1 •

Míffio* haar com as diabólicas , mas muvrn *

truicaô nai *„? li? %
a dd * cedor

> adq Ui«ndo para Deos , & para a

falvaça^ STfiSf w** fegfar a CoíW* fíngular gloria. Porqw a f!

acScontra !T^^ftffl fu§entOU oemonios.blutizou KcZ£oX SSÍ& ^oferadoradoonomedonoíToRe.
Sacerdotes, ESToZtiJÈSíS

d°^or
> *^ r

a ReI^ Chrif-'

«rriaDeosta^sP^KÍ^T í-^ Ja no anno de mil feifeentos & fete

- fuasovelhasnSS^ àS
r°

meÇ°U a crefcer ° fiumero dos Mifc

das, ou per demónio ouno SJ

^

$*?10^ por(JUe lhe forâo da provin.

10; Abayxo da 'ilha^^P ?? *^W 08 Padres Manoci *
correm as terr^fc L

FiIiPP«ms Almeyda, & Pedro Netto, que em pou^SSí^M^'^^ cosdiasacabàráo as vidas rendas aooempela pregação dos Miffionarios da trabalho daqueíia cultura do Euangelho*
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11% pidadoTatridrchaSantoIgnmo de Loyola,

* o Padre Maneei Alvarez, que entran- aplacarem , levarão ao interior de hum

dom ffinuttordosciíiôcs ,fcz fUrio,lk medonho bofque,ahua don-

abominado bum bárbaro funeral dos zella arrogantes ^^*££
Gentios , ufado na morte dos mais no- tamente com algumas viclimas de ara-

bres porque os unglaó com ofangue mães, a offenàrão em infernal holocauf-

das fúa
P
s mdheres ,& dos amigos , tira- to às fuás imaginadas divindades.

dodosdcdosdasfuaS máos,&pés cor- *o6 Elias erão as diabólicas fuper.

tados!& dcSteytoshuns,& outros em fíiçôesA execrandos coftumesdaqud.

mnes miúdas & logo atraveííado hum le Gentiiiímo , dos quaes o mtentavao

PSS asgar|antas,coníideraváo purgaros Padres Miffionanos^muyto_a

Eue lhes prendifo as alm as no feu con. eufta do feu continuado trabalho,& nao

equias , & não menos barbaras que ef- mo , do modo .^in q« mu> tas^ezes

tas, ufavãoosmefmos Gentios na mor- impede o exercício s^« ^
te dos íeus prifteipaes. Depois da funcf- angélicos. E ^\*W^*J*£*%
ta ceremonia das^grimas

,
que bem fe íuas^e^N^

podião d*zer choradas por convenção qu""es padecerão, nao com tormemos

entre os queasdcrramavSo , &os icus do corpo, mas P« ^"S docon çao.

condutoUpois não erãofó batotes Tinh-o inftruido ,&^gg^Jg
as dos parente^ íeguia fe a multidão das daquelles Reys para a ditola .orte do

ofertas, fegundo fs poííes de cada hum, Bautifmo , determinado ]a o dia para a

^l&VxèJoqaccnpccuto, «leteid-dcdeftçhc^tóo^u.^

& tambem de efeolhido iuftcnto , para o commum inimigo P^Mos^S
qodefunto náO neccffitaffe como qual. ™rtto°i 9

&*Wo]uà^àettriffimo

ouer mendiso. E para fe evitarem os nas lições do Alcorão j& publico vene>

gar do repulchrocom amtroducção de troueUeprimeyrocom as in nçoes de

Eumrio encanado por aquella parte , fi- ^«^*™^^^^£^
cando por eíiemodo affim os cadave- a inclinação , que^«*£^.
res,como as oífertas, fepultadas debay- WM^fftfcManosas vezes ta

xo da agua, até chegar o tempo dctermi. zenooihes J^^^^folhes
nado para o fim do funeral Paliados ai- roícas acções , & outras-««W*»»
ouns mc2es, voltavão para aquella pa- lembradas as fuás vitoriofas camo nhãs.

fagem os feus celebrantes jànáo laek, ^^SÍ^ 1^S^^
mãos , mas antes muyto feftivaes, co- ças dc.vaidadc difpoz^ Pâ

mendo, & bebendo alegremente , & não ra fer ouvido do R<7>& !*?

«

«do a lua

fem ascendências, quemoveo vinho,* prefença, onde valendo=ft daju a natu-

guas vezes mortaes , fendo então caufa ral eloquência 6cl«^^£
hum funeral deites do abominável facri- dizer , fufpendeo a.todos os que o ou

ficiofeytoaodemonio,&heofeguinte, viãopor efpaçodeduashora .QP^dfe

10/ Baviá reprovado efte abuío de Barrey ra ,
Superior^M&

exéquias hum dos Reys ià Chriftãos no que também era b^^^X,
tempo da fua delcompoíta celebridade; tes,& pongnorar almgua do Orador

porLíendoodi,defeílafeyra, não Ihepttccja^uctfoarhrtotic^^

quSviolara fua temperança ,& aMU- fava dos louvores do Rey nao defeo.

nenciade carne.Evendoosauthores,& fatioo veneno d. ^«J»'^SgJ
regétes daquelías fúnebres ceremonias, era de defprezos da*&&^"g*g
que com efleafto da Religião ChiuTa fi elogios da Mahcmetana;& por nao en

cavãoofFendidososfeusdeofesjparaos tendido, o não impugnou.
i o 7 *•*»*

li



Livro
1 07 Defpido logo o Rey da propen.

íaõ que moítrava à pratica das confe-
rencias fagradas

; defviava»íe da entrada
na Igreja, affeftando acautelado rece*
yo de o poderem inquietar as armas dos
vizinhos poderofos, fe o viíTem declara-
00 pela Fé dos Portuguezes. Ouvido
outra vez em praça publica o Pregador
Mahomctico por ordem dei Rey , acom-
panhou o feu arrezoado com avifta,que
íez preíente ao povo, de duas cartas,ti-
radas de húa rica , & bem ornada boSía

j& defenroladas ambas , & por elle ado.
radas, infinuando demonftrações de re«
verencias devidas às kys de Mafoma ,

acabou de mudar o animo do Rey , & de
o repor no eftado da pátria fcyta., fendo
«abtpor diante feudircdlor hum velho
ancião, que dizem o eníinàra a invocar
aos demónios, para com as induílrias da
milícia infernal , vencer aos feus inimi-
gos, como em algúas campanhas o expe-
rimentarão os Portugueses. A*vifh *do
referido, o Padre Barrey ra defeonfiando
ja da converfaõ do enganado Rey, de-
terminou de mudar de MiíTaó, cedendo
a força das armas do inferno ,& rendi»
00 aos altos juízos de Deos , que aífim o
permittia. £ para de todo naõ fahir ven*
eido daquella períeguiçaõjo Rey por
oceulca ,& Divina difpoíiçaõ lhe entre-
gou hum íeu filho de menoridade , paracm feu lugar feguir a fuadoutrina,mof-
trando Deosneíta diverfidade de fortes
dopay ,& do filho , a força que tem a
predeíhnaçaõ dos efeolhidos para a glo-
ria*

108 Nefte tempo , para confolaçaõ
dos Miflionanos lhes adoçou Deos a
magoada perdição, & defgraça deite
Rey com o zelo emparelhado de dous
das Regiões de Guiné,o Rey de Tora,&
o da Serra Leoa, para fazerem crefcer o
culto Divino. E no porto do Salvador fe
fabricou hum Templo , levando para o
leu fronrefpicio a Cruz de Chrifto fobre
léus hombros hum deites Reys : & por
triunfo da Fé illuftràraó efta piaacçaõ
os Rautifmos dos irmãos deites Reys,

Terceiro.

feguindo depois efte exemplo algúas das
que haviaõ fido mulheres do Rey de
Tora antes da fua converfaõ. Coroou
também toda efta gloria de Deos o in-
cêndio, que abrazou os edificios

>& Idoi
los de alguns Régulos vizinhos, depois
chamados para o grémio da Igreja dè
Chrifto pela pregação Euangelica dos
Padres Miííionarios , aos quaes man.
dou hum delles ornais venerado ídolo
dos Gentios, que por cafo havia livrado
do fogo, com o qual por fua ordem ha«
viaõ de fer confumidos todos. E os Pa-
dres entregando o dito fimulachroà fij.

ria do povo miúdo ; os daquella idade
pueril com applaufo celebre o fizeraõ em
pedaços,& torrarão, precedendo todo o
ludibrio confpirado contra o ídolo por
aqueíla puerícia Chriítã. E fobre tudo
fubio a fer mayor o gozo dos Miííiona-
rios com odomefmo Rey 3 vendo con*
vertido a hum feu filho, que até alíi era
gravemente oppoíto à Fede Chriíio, &
depois de reduzido a ella , foy hum feu
exemplar defenfor , & de grande gloria
para Deos.

109

§. IV*

SEguem-fe depois das Regiões
de Guiné as de Africa, & nos

confins deitas o Reyno de Monomota-
pa, onde a Companhia padeceoa fua per-
feguiçao, pregando feus filhos a Fé , &
Religião Chriítã. E o primeyro, que a
deu a .conhecer àquellas nações , foy o
Padre Gonçalo da Sylveyra, Portuguez,
dailiuítre Caía do Condado de Sorte-
lha,& o ultimo dos dez irmãos , & G«
lhos do Conde Dom Luis da Sylveyra*
Antes de ter a licença de Santo Ignacio
para navegar para a índia, jà Deos I he ti-
nha revelado a fua morte , & gloriofo
martyrio ; & também fígní ficado efta
fua dkofa forte em reprefentaçaó publi •

camente miíagrofa , quando dizendo
Miffa na Igreja da Gafa ProfeíTa de S.
Roíue em Lisboa ,lheviraõ ao levantar
doCáhz enfanguentadas as mãos. De-

pois
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1 1 4. rii/4 & Tatriarcba Santo Ignacio de Loyola>

n^ de ter levado ao fim a fua navega- tomou delia aiTumpto para a fua pri-

K indo a diverfidadclte meyra pregação Euangehca explican-

fnr~mmodos deftas jornadas, aos quaes dolhe quem era aquella Senhora , & feu

^fi^cCpLd^futs mort,. Filho.fingul.riz.ndo. creaçaó do mun.

ficacôes em tudo o que o feu alentado do, a conecyçaõ do Altiffimo feyto ho-£ as fiS. mukiplicadas , & lhas **é nopunílimo ventre da digniffima

diva a Sôftar deliciof. »
; naó hia andan- Mãy ,

declarando o feu nome Mana, & o

doí m?o her de cammho muyto copio, doíeu FilhoJESUS, que para remii £o
oo icni w. »_

Remoto oa- mundo viera do Ceo a cerra ,& morrera

SSS£SEoS3SS»SfcSS£í* neltapõrnoffoamor. Ouvidas cftasno-

L^áue de novo encaminhava para o tidas, (ignificou o Emperador ao Padre

rmiSaígre^naco
C

nver(aõdo
P
sGen. odefejodeferdepofitanopor algu tem-

fos &reno
g
vaçaóde bons coftumes nos po do fagrado retrato, que fem d.fficul.

Por u/ue" es que encontrava naquellas daoe na pcriDilTaó , mas antes confide-
lortuguezes,quecnco i s

randondu grandemyfterio,odeyxou

SSSSSlSSffifl quinhentos em Palácio , lando do Emperador a con-

,

P
e Shum.entrou na Cortede Mo- tinuacaó das obfeqmota -«rencus

nomotana. E logo o Emperador o man- com que elle o havia vifto, & adorado a

douSr comos regalosda terra , & vtftadosfeusmayoresCor.ezaos.

chamar para a fua preíença, muyto fatif .

feyto da fua vifta,& admirado do defin- §• v<

tereíTe, com que recebera o refrefeo do ILL*'", . , j„ rvm ,i„„,A'

orefen e, porque lhe conrtou , que fó da III 17 Indo fuecedendo fem demô-

Las pequena parte , & nada preciofa , H ra as diípofiçôes Divinas pa-S ra Keal provilaõ entaõ mais ra a converfaõ do Emperador ,
appare,

228E5F cendolhe por íonhos em cinco noytes fe-

Txo E querendo o Padre dizer MiD guintes a Máy de Deos na reprefentaçao

fa no dia feguinte ,
preparado pnmeyro da mefma Imagem dojuadaod ^ lenv

o Altar para a celebrar no apofento que entender o que lhe dizia a ioocrana 5m

Sic podia fervir de Capella-, víraõ alguns nho»
5
pedlQ ao Padre a confola ao de

Caíres alli entaõ prefentes a Imagem da lhe explicar o fcu jdioma > P^ue e

^
Rainha dos Anjos, fem faber o que viaõ; notável a anfia, que ^^mom.queUe

porque era hum quadro de primorofa defejo. E porque o Padre lhe *«««"-

Pura, que fervia de retaboio portátil poíla, que a quell.»*SXtóta^
na frente do Altar. E enganados com a diaõos que pelo fagrado Bautifmo erao

fua^apprehenfXdiuet aõ ao Emperador, Chriftãos, elle,& a Emperatnz, depois

uSS o tinha por íua con- de alguns dias de prudente ,& neceíTana

Irtehuff rmo/ffimamulheldigna de iníh^aô.&pcj^cxcm^s^
todo o agrado, & fingular preíença, a ™™^«^^^J^
ouallosoo Emperador defe ou ver, & mentebautizados. Era porem ja chega

Tndol reprefentar ao Padre efta fua da a hora de íer perfcguid.^a Companhia

vontade,&pcdiroobfequioda fua vif- nelle feu digrnffimo filho o Padre Gon-

S Tinha a fagrada Imagem daquelle calo da Sylvcyra, & "V«cna«ndo^c
_

quadro nos braços de Maria fantiffima a entao,& nosagora os altimmos
]
uizos

Deos menino feu bemdito Filho: & ef- de Deos , confpirarao contra o «Joio

perando , que por aqueíla pintura en- Pregador da Fè, os que a nao gn™,
Sea Fé

q
pnmeyro no Palácio Impe- & aggregando todas aquellas razoes que

riaU&dcpoiscmtodososfcus Reynos; os faziaõ parecer zeloÍ0
?**™J™*

quando a fez prefenteao Emperador, giaõ Gentílica, fizeraó ao Emperador^.

^



Livro Terceyro. ^»
propoita, que haviaô fundado nosargu- meyro exercitou a obrigação de bommentos da fua perfidia,& íaõem fubtta- Paftor, confortando com a virtude dos
cia os ícguintes. Sacramentos aso; elhas do rebanho, que

Iiz QucaquelIeCaciz/ aíiim cha- entaõapafcentava:proteftou a hú Por*
mavaó ao Padre Sylveyra) era acauíade tuguezfeu confidente o animo com que
fe ir perdendo todo o feu Império, pois efperava a morte : reveítio fe com fo
ji com as fuás indultas , & diflimula- brepeíiz, como infignia de fidehffimo Sa-
tias fcytiçanas

, fe viaõ convertidos à cerdote ;& denoyte na primeyra entra
íuaf e osEmperadores ,.& os feus ma- da de hum breve defeanço

, que tomou
yores vaiIailos,cam evidente pcngo.naõ em prefença da imagem de JÈSU Chrif .

<o dele faltar a MafomacomofeucuitO; tona Cruz, como riihoda lua Compa*
roas de logo fetrfeguindo com ode hum nhi a, entrarão os Cafres, executores daDeos crucificado a natural ambição, que fuamorte,&aíTogadocom hum laço deos

1 ortuguezes tem ao domínio de Po- corda, que jàIevavaôdifpolto,lhedefa.
remados, aonde elles fazem fer ouvido tàraó a ditofa alma do corpo , lançando
o leu nome, & temidas as fuás armas, eíleofanguedas veas, que anima a ca-Que para prova deite bem fundado re - beça-pela boca, & mais partes- vizinhas
ceyo, folie a experiência o pnmeyrofttrí. por onde o verte a natureza violentada'
damento avilta do queellesjà tem do- com aquella oppreílaó, aos quinze deminaao em todo o Oriente, fendo a fua Março de mil quinhentos feffenca &
diílimuladainvafaõo affeclado pretex- hum.
to, da quechamaó a verdadeyra Fé , na§ 114 Aílim acabou a fuacarreyra ef-
conhccido dos nat uraes

1 aonde elles h te Varaõ illuftrc por fangue, virtudes,*sem fer ouvido cftc pregão , o veneno letras, das quacs faremos memoria emcom que tem contaminado Reynos^in. outrolugar: porém jnaisilluftr* pela elo.
teyros.E que parecia

, ou falta de juízo riadeíerhumdosperfeguidos filhos danao fe entenderem eftes incentos,ou tre . Companhia,vingando,íe Deos logo dos
mendafatalidadeo defcuydo fobre que feusperfeguidores com o açoute da fo-
ettao dormindo os vâífallos do Empera. me, tk pede naqueila parte da Cafraria •

dor Monomotapa, ocos zeloíos da fua &comamortcdaEmperatriz,queoEm'
Kdigiao de tantos annosatéo prefente perador lhefezdar,porconfentir na do
ttconnecida,&aoraçadadetodosos an- Caciz;& tambemeom a fentençada mef.
tepaíiados. Pelo que, Potentiflimo Mo- ma pena contra os authores danuella
narcha,íacudamonosdojugo,aquenos perfeguiçaõ* Era o Padre Gonçalo davay lugeytando eíte encantador Portu- Sylveyra hum retratodo Serafim de Af.
guez. Nao manchemos as luzes da ra» fis na pureza do cor.po,& alma : & na po.zaocom huacegueyra ,que nos vay co- breza, humildade, oenitenciá,& de pre.
brinciooroítodeafrontofbpejo,ícndo zo de ilmcfmo, outra vez o mefmo re.'

icil o remédio , como he a morte trato : & outra vez o mefmo retrato nodefte Pregador eílrangeyro; porque dei
la depende a noiTa paz,a noíTa fé, & ain-
da a nofla vida.

113 O mefmo lhe pareceo ao Empe*
rader, ouvida efta exhortaçaõ; & fazen»

.

do fabedora deite feu pareceria Empera.
triz,decretoua morte dogloriofo Mar.
tyr, que jà tinha previíto com a certeza
do dia, & hora. Porque rendendo a Deos
as devidas graças por eíte beneficio,pri.

ardentiífimo amor de Deos , & zelo da
falvaçaâ das almas ;& também o coníi-
déramos mais outra vezomeímo Ssrafí.

co pela eterna viíaó da gloria, que efià
gozando no Goro dos triunfantes com»
batentes da Companhia de JESUS.

CA-
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2ict iTiáí do TatrUrcba Santo Ignacio àe Loyola,

falutifero conforto, ainda da alma, fem

fer ncceíTaria grande porçaõ daquella

agua benta, nem caufarella algum afco,

pofto que daquéllc lavatório. E ainda cj

asíuasfciencias naó deviaôde (er fun-

dadas mais que cm princípios da lua

ignorância, ou luzes da fua ccgueyrajcra

muytorefpeytado também dos que vk

CAPITULO XI.

Continua a mefma matéria.

§. I.

1 1 K T^ A perfc&uiçaõ dos filhos da nhaõ de mais longe a conlultar com elle

M II Companhia, & martyrio do as fuás duvidas. Nem a todos fe inclina-

VenerlvelPadreíGonçalo da Sylveyra yano fcumagifteno o foberbo Doutor;

no anno de mil quinhentos feffenta & porque a huisdavaasrepoftas por boca

hum paffamosàq
q
ueeUeS tiveraô ,per. &^*^&J£&tto&

feguídos pelos Canarins de Salíete no conhecia ]a dclvanec dos pelo eípiriio

anno de mil quinhentos feiTenta & qua. das feparaçóes do vulgo, **&»*£*
tro Porque o ódio daquelles Gentios apofcntos mais rcconaitos da lua habi-

contra os noffos Mifllonarios, os perfe •
"çaô, & alUJhcs praticava cm tao my f.

Mb cm al-õas occaíiôes das fuás vin- terioíotom de pratica cfpintual,quccl.

«£as™ que faô as de tiraicm as vidas ks confidtravao fahir abíoltçs das pe-

f

o"Ç
fcus odiados com pedradas , prece- nas, & purgados das luas culpas, llluf-

de do Lm íinai de rebate, para íodos trou porém Deos ato^
acuarem ; ainda mulheres i & meninos, Brachmene , com tao 1upenor illuítra-

SnaSados^empregpdostiiosdaa çaô , por meyo da doutrina dos noíTos

Dedras.Epoftoquelivroudeftetormê- Miffionanos, (admirada de todos a lua

whurn Sacerdote noíTo Miffionario de mudança) que depois debautizado com

Racho chamado Pedro ColaíTo,porque o nome de Henrique ,
merecec>

por feu

^efendêraôosChníVaosanter^ondo. ^^F^f^^^of^
fe ao chuveyro daqueilas balas manuaes, hua vifao imaginaria da Rainha dos An-

naõ teveamcfma forte (ou digamos que jos, & receber da fua protecção a defe-

rtevemelhor)humferv roíoChriftaõ, jada faude do corpo, cooperando elle de :

que era dos naturaes do Bafe , & de co. pois com as fuás exhortaçoes,para muy .

nhecido zelo contra os Gentios ,& aea. tos dos feus naturaes receberem ada ai,

bou a vida como Santo Eftevaõpnmey- ma.

ro ÍVlanyr da Igreja
j
por fer elle o pri- Ij 7 Os glonofos fucceíTos da Mif-

mevrodos manyrizados em Salfcte. faõde Cortahm 3
hua das Aldeãs de Sal •

, , 6 Nas MÚTóes de Baç aim,& Cor. fete,no anno de mil quinhentos feffenta

talim, que bem podemos chamar Salfe- & féis, forao também de grande confola-

tana^Xy muyto f.nguíar o fruto da çaó para os íeus Miffionanos. A doravao

Zcaõ EuaLlica no anno de mil aquelles índios a hum ídolo , que na fua

SSSSi & cinco- Porque fó Ungua fe nomeava pedra , fc neila gran.

osbauci.ad,schcgàr.6.fcismU 5
íc en- geavaodemomo as fuás «doraçoes, &

tre elles fov muyto myfkriofa a con- tinhadomiciho,comotemplo,paraofeu

^rfaô de hum Brachmene, que era ora- culto. Porque hum Brachmene deíqan.

culo daquelles Gentios,]* de proveda do ter hum fitio para morada da fufami-

Se, Mathema ico , & Aíkologo, auf. lia
;
o ^W^^Jf^SftotoS

têro, pobre, defprezado,& dado à con. apontou para o lugar defejado das fuás

tempííTãô. Por cilas virtudes vãs era cafas,aquelleemque hua vaca eft laffc

taõ venerado ,
que chegava a fer bebida o ieyte à fua vifta- E porque eí fahindo

aWm quccllc lavavaospés, como aopafto,depois dcouvxdo «quellccon-
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ielho, o lançou fobre hua pedra

; deu o próprios
; padecia no feu cativeyro que.Brachmenoporvcrdadeyra a reportado tidáaaas atrontas,.& innumeravcis morOráculo, & ali, edificou o feu deícjado tificaçôcs^uando comia,faziaõlhe Tos'cu.hcio,&odc«iomo levantou o altar ao roíio os de idade pueril com a favanpara as íuas idolatrias. Porém premie- -dija derans, feílejando muyto eíle ludl*cendo contra eiras portas do inferno as bnodo pacienre cativo

: & quando dor-doCeo; a Igreja dcChnfto fundada po* «lia, acrcfccntavaõ íobre eíle jogo dfialeem Pedrofua primeyrapedra perma. zombarias húa falfa ícprcfcncacaõ , quececeo hrme,& todosos templos,& ca* o fazia parecer homicida , metendolheias daquellas idolatrias tem cahido muy. nas mãos algúafaca ,& publicando /que

deCortalfm ofnrn° ™<F? G
Tr* T** > *ue ãdk í0™vaõ G™ 2

,

m
„ Pr°greír°s da noffa 1« e afrontas de mãos noroílo , & os carrena íua Aldea;& levados dellefeupezat, gados defprezos dos pás no corpo E

Sfíryr3^" f
cf^ Ch^ *»«*> chegou a bJl o «Sc^ o

lar2? a
dcíPlrem'& defpojarem a íeu Patraõ a qutmo reígatava , lhe man-Jgreja do que nellaçra do culto fagrado

;
dou abrir a coroa, queymandolhe o £.quizerao tirara vida ao Padre Muíiona- beijo com hum tiçaõ dí fogo. Mas S.

2?* ° d^Xarao «semente actuila- mo filho de Santo Ignacio
, que quanto

™£5 ?
frChnftaos^ue fmmar. çaôdas almas, veado que os Mouros ef-Sdo ° le

,

várao a Ga.,&^ là jà con- tavaõ jà para circuncidarem 7hum me.

ISSSTSTS* CuaMlíIaôabf «*io bambem feu priíloneyro,oTm^
^rnaqaelledefafíodamorte a complc Diniz oarmoude conílancia, parafcatffientodofeumartyriojdoquainaò alU repender dofcuconfcntirnen o,& oro.

moedorÍT?\
Cm
°T° "^V ° fCZ f dÍar 3 firmezâ da Fé • em 1» o »*viaô©crecedor ofeu alentado zelo. E íempre creado.E por efta inopinada mudan-a doeííe era o principal motivo

, que trazia men.no, que jà o conílderai/aô adorador

f 2ev
ríC

fw-

°

S filh0S
,
da
r
C°^hia

> de Mafoma , foy mais cruel a dngança ,la&ey tos a, vinganças dos Gcntios,par- que comàraõ do noíío Miffionarto D[l

los pagodes derribados por confelho
, lheyro do arrependido innacfiate.comodiziaõ, dos noíTos Padres de Saí,

MC
íete,onde tinha mais raízes a idolatria.

ç, jj.Ainda corriaoanno de mil quinhentos

MourosoPadreFranckLo^s, & o piJgjSg»Z porlK^Irmão António Diniz : & porque o Pa- voa çôes confinantesh&SSdre nao qmZ reconhecer a falfa divinda. ainda às mais dzftantes , cahindo di offdcdeMafarnedc.ncmdeytór as adora. rón^enfefmds^udtesTSSo

xfX T• ? * y atraVeifado
i & morto faziadeGoa até Cortalim o Padre Rocom hua lança curta, arma do ufo Mou- dolfo Aouaviva annT hl

rifeo. Eao írmaõ Diniz iàDiàcnnn % x?'í?
Ac

?
uaviva ' a°nde ™ com outrosunido l iiuz ja uiacono

9 òc Miflionanos a íoffe^ar os Gearins m-

eftar melhor aos Mouros a fua vida com- rs feu» Paon^VÍ, k • r,
Qe 'n3"a°s

Prada)do,ue a iuan.orcc fem .n.crcfe ^a^fet pcrfcgufçXt
Eíjeatra



1

ia i

%m

W [I

li'"
1

!

1

Pi i

:

'

tf; ''
l

\\

\w
,'; v

.-tig
• PidadoTatriarc

thcatro do feu martyrió ,
que eftava

muyto próximo. Eeftandoelle , & feus

companheyros demorados por pouco

tempo antes da entrada na povoação , &
jàalli com receyos denaõ lerem bem re-

cebidos; repentinamente feouvio hum

deícompofto brado de altos gritos,& lo»

go com elle hú grande numero dos Gen-

tioSjarmados com lanças, & frechas : &
em chegando aferem ouvidos dos noí-

fos Padres ,& Portuguezes,que os hiaõ

acompanhando -,dizião com vozes cia»

ras, o que traziáo nos ânimos. Que mor*

reffem os Padres feus inimigos, & os au*

thores da defolação dos feus Pagodes^

defprezodosfeusdeofes:& affim o fi»

zeráo edmo diziáo. Eftaváojà juntos c6

os Gentios de&a aífaltada ,os de outra,

quealliapparecérão,levantando os mef*

mos alaridos, & movendo as mefmas ar-

mas :& dous defta efquadra , que pare-

cião os principaes , fizerão a fua invef-

tidaao Padre Rodolfo,& com cinco fe-

ridas de lanças ,& fettas , lhe tiràraõ a

vida , offerecendo elle mefmo o corpo

aos queihe daváo a morte, com os olhos

noCeo, para onde fubia a fua ditoía al-

ma. Com omefmo martyrio facrificàrão

as fuás vidas os quatro Miííionarios

feus companheyros : o Irmaó Francifco

Aranha, que foy logo o fegundo depois

do Padre Rodolfo : o Padre Pedro Ber-

no.que foy o terccyro : o Padre AíTonfô

Pacheco ,
que foy o quarto'. & o Padre

António Francifco, que foy o quinto.

Com eftes cinco Martyres morrerão ou-

tros cinco,no qual numero fe cõtaõ dous

meninos,& todos em ódio da Fé.

1 2o Era o P.Rodolfo Aquaviva na-

tural do Reyno de Nápoles , filho de D.

loãojeronymo Aquaviva,Duquede Af*

tre,& da Duqueza D. Margarida Pia

Carpenfe.Edas veas do illuftre tangue

de taó elevados afeendentes participou

feu filho Rodolfo , o que elle derramou

das fuás fendo filho de Santo Ignacio, do

qual também herdou por imitação dos

feus exemplos o eíplendor de todas as

virtudes,principalmente a da charidade

o Ignacio de Loyola,

com os pobres , começando jà a brotar

todas defde os feus primeyrosannos,co»

mo annuncios dos feus merecimeRtos

futuros , fendo entre todos os que lhe

derão mais glorio ío luftre, o de perle-

guido 6 iho da Companhia pelos inimi-

gos da Fé de
J
ESU Chriíto.

isi Damos fim às períeguiçóes dos

filhos da Companhiacom noticias ainda

mais abreviadas
;
porque as que nos dão

as hitlorias defde eftc anno, em que cita-

mos, até os últimos pertencentes às Re-

giões de Afia ,& deyxamos de eícrever,

não contêm fucceílos de Angulares me*

morias.E baftarà dizermos , q ainda nef-

tes não faltarão oppreífóes dasChriftã.

dades,trabalhos dos MiíGonaríos,&mor-

tes de alguns na propagação da Fé , ai-

ternando-fe fempre a coníolaçáo das con-

verfõesdemuytos, com as amarguras,

quefetragáonascãpanhas da Religião,

& idolatria, entre os Pregadores do Eu-

angelho,& inimigos da verdade , por to

das as partes do Oriente , aonde chegou

o ardente zelo do Fundador da Compa»

nhia de ]ESUS, mandando a feus filhos ,

que o difeorrão , k acendáo todo em

amor de Deos : Ite>omnta tncendite,é
i in?

flammate.

§. Ilí.

122 HE também Região Africana^

& a que mais propriamente

fe diz Africa , a celebrada Ethiopia : &
depois de explorarem os noíTos Miífio»

narios o animo do Emperador por in-

duftria do Vice-Rey da índia D- Pedro

Mafcarenhas, para que elle não viífe no

feu Reynohua Religião peregrina fem o

feu manifeftoconfentimento ;tiveráo a

entrada na Ethiopia dous Religiofos da

Companhia de JESUS, juntamente com

o Embayxador do Vice-Rey de Goa no

anno de mil quinhentos cincoenta& cin».

co; os quaes admittidos à prefença do

Emperador, acharão mudado o roftoda

concebida efperança para o fruto da

pregação Euangelíca ;
porque elle na fua

repofta para o Vice-Rey Mafcarenhas

-
I

I

m



di(Te,que não podia admittiros Sacerdo
res da Companhia, nem obedecer à au
thoridade do Pontífice Romano. E. co
nhccidooimpedimenco para a entrada

Livro Terceyo.
feu Decreto,& tirar a vida a outros mais
culpados deite mefmo crime ; entrou á
occafíáodeíer logo perfeguida a Com*
panhia de JESUS. Edos primeyros íeus

naquelle Império, ouvida a repulfa dos fílhos,qiie fofrerão efta perfeguiçãoi foy
principaes pontos da embayxada, trata o principal o P. André de O viedo , dcíh--
ráoos Padres defahirdelle,& voltar pa- nado para fucceílbr do primeyro Patriar.
ra Goa , mas não fem aprefentarem ao chada Ethiopia^porque logo foy degra-
Emperador hum tratado eferito da Dou - dado juntamente com o? íeus cõpanhey ,

trina Chnítá,refutando-fe nelle os dag- Tos, para hum deferto vizinho , & nelle
mas dos feus naturaes. E depois de o osteveoTyrannoem rigorofa euftodia
vero £mperador,julgando por fat fusos poríeis mezes, prohibida a communica.
erros,que nelle feimpunhão aos feus vaf- çáo com os moradores daquclle fítio.
lallos^avocada juntamente a fentença da Movida então contra elle húa foblevaçaá
leu Pontífice Abuná , o prohibio com dos mayores do Imperio,foy vencido, &
graves penas, impoftas aos que o kííem, os Miffionarios ficarão cativos,defpoja.-
& confentiono regreíTo dos Padres, pa. dos de mdo,8c ignominioíamente afron-
ra evitar as revoluções de que podia fer tados.fi fobre eíta dor acrefeço a da mor-í
cauía aquelle livro. Nefte tempo a eley- te do Patriarcha de Echiopia , que era o
$aodo Patriarcha, que no entretanto fe P.João Nunes Barreto^ quem logo fuc
expedio em Lisboa, também não veyo a cedeo o P. André de Oviedo, que tãbenr
ter o defejado fim

j porquechegado a não viveo muytos annos^ mas nelíes foy
Ethiopia o P. António de Oviedo da Cõ-
panhia de JESUS, com mais alguns fo-
cios, para q primeyro preveniííem a en-
trada do Patriarcha , forão recebidos có
dilíimulado agrado do Emperadorpque

ta5 exemplar de virtudes, que os mef-
mos naturaes Gentios lhetíravaõ a terra

da fua fepultura , para grande remédio
de imanifefías enfermidades. IHavia de
entrar na fueceflaõ da Dignidade o P.

logo fe entendeo, por elle não approvar Melchior Carneyro,filho também da Cõ-hum congreflbdos feus, & dos noOos panhia , & jà entaó iníiituido Bifpode
Theologos

, para exame da verdadeyra Nicéa : porém divertido para outro fer-
Religião, que íe lhe havia propofto, & viço ida Igreja pelo Pontífice Gregório
também pedido o feu confentimento. E Xíll.naõ chegou a exercer efte da Ethio.;
eíta junta aíTim aconfelhada , perturbou pia-Nem também lhefuccedcoo P. Ma*
hua invafaó dos Turcos , na qual o Em- noel Fernandes,que por ordem do mef-
perador foy vencido , & degollado, vin- mo Pontífice era o apontado para aquel»
gando-feDeosaílimdafuaobftinaçãa,& le governo

j
porque logo na entrada da

animando muy to ao zelo dos Pregado- fua póííe morreo. Nem a teve outro Re-
res da fua palavra naquellas tão remotas Lgiofo da mefma Companhia de JESUS ;
partes do mundo. porque morreo degollado pelos Turcos
_ 123 Succedeolhe nó Império , por em ódio da Fé: nem oregeo outro , que

nao ter filhos,hnm feu irmão , que anti» fe íeguia a efte na nomeação do mefmo
gamete havia fido prifioneyro dos Mou* officio Paftoral Ethiopicò

5
porque indtí

ros,& abraçado a fua ley
; o qual logo no a adminiítraros Sacramentos a húa po.

principio entrou a perfeguir os Chrif- voaçaõ de Catholicos,morreo nas mãos
taos,com prohibição publica , de que os de Iadrões>que fe lhe atraveffáraõ no ca-
iem naturaes não entraflem nos Téplos minho-E finalmente nem outro, q podiados Portuguezes. E depois de fe fazer entrar nos trabalhos d a mefma Dignida.
temido com as graves penas , que man- de,os chegou a experimentar

; porquedou executar nos que não obedeciáo ao voltando também de exercitar o méfmo
V
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1 30 fida do Tatridrcba Santo Ignacio de Lojola,

a&ode charidadè na pengofa enfermi-

dade de hum Portuguez , fempre a pé, &
por caminhos fragofos ; acabou a vida

pouco depois de ter íahidode hú tranfi-

to fobterraneo , onde fe havia abrigado

nas horas de hua noyte.

1 24, Só reftava o P.Francifco Lopes

§• iv.

Ra neceííario fupprir a falta

w deites dous Sacerdotes em E»

chiopia 56«. porconfclhodoVice-Rey da

índia Mathiasdc Albuquerque íoy cn*

12?

da mefma Religião da Companhia , que viado o P. Abraham Jorge, fugeyto em

por muyto exercitado nos trabalhos da- tudo idóneo para o fim intentado. Mas

quella Miflaõ tinha a fufliciencia , para o que teve na íua prnada, foy maisdito-

fe fugeytar a taõ pezado jugo; porque fo para elle, & para a Companhia igual*

para o loportarem,ió ferviaõ os hombros mente gloriofo
;
porque, como filho feu,

deites prezos, cativos, & a frontados- E perfeguido pelos inimigos da Igreja,

deites filhas da Companhia aflim perfe« proteftandoaFede JESUS Chrlito,&

cuidas poderiaõ também vir em confide* execrando as falfidades de Mafoma fez

racaó mais dous anualmente naó menos fuaviííimoholocauftoda fua vida. EiU

oceupados ,
que os outros no ferviço da havia jà fido milagroía. , quando ainda

Igreja , & taõ arrifeados como eiles ao menino de berço
;
porque fe abíhnha do

lofrimcnto dos melmos trabalhos , & leyte materno na'quarta,& fefta feyra,&

erao o P. António Monferrato, Catelaó, depois de Rcligiofo húa fó vez tomava

&o P. Pedro Paes Caílelhano,que fendo a refeyçaõ de cada dia. Foy de ardentií-

cativos , & depois padecendo quatro fimo zelo da falvaçaõ das almas , de fer-

mezes de earcere,foraõ condenados por vorofiffimaòraça5»deexéplariífimas vir»

eípias dos inimigos dehumdos Poten* tudes : prévio futuros, conheceo fegre-

tados daquelles Gentios ao ferviço vil dos do coração, teve certeza da morte,q

dos íeus eferavos na trabalhofa cultura o efperava em Ethiopia ,& foy o feu dia

de certas hortas fuás. E ainda que neffe noanno de 1.595. quando íó contava 3 2.

tempo naõ deyxavaõ elles de cultivar a annos de idade,a qual naó pode cortar o

vinha Euangeiica, como podrao.; naõ ha. ferro fenaõ do terceyro aclo,& elíe ainda

via efperança de lhe colherem o fruto animando elle ao mefmo que o degoliava,

defejado , & muyto menos de fe verem porque o via fufpenfo naquella execução

reftituidos àíua liberdade. Efta porém da fentençada fua morte. E .confia por

vseraõ a ter muyto acafo por meyo da tradição ,que por quarenta dias,depois

mulher daquclreíPodcrofo, que. por af- de fer lançado o feu corpo no campo, fo.

íeycoada aos Portuguezes , dos quaes ravifio cercado de celeítcs luzes. E os

era oriunda, aconfelhou aos Padres ca- noffosdousMiffionariosMonferrato,8c

tivos, que das mefmas flores , & frutos Paes,deyxados no teu cativeyro ate ie.

das fuás hortas, offerecidas a feu mari- rem reígatados , padecerão muyto no en.

dopor hum feu filhinho, lhe affeyçoaf.. tretanto defta efperança : & vendo o

fem a vontade ; & com bom fucceíTo; Turco feu Patraõ, que fenaõ fallava no

porque entendida a induftria da mãy,& feu rcfgate,os mandou a vender em paiz

leVado do amordofilho, deu por livres diftanre,& por íffo também a padecer o

aosPadres daquelíe feu cativeyro, mas trabalho do remo da embarcação, que os

por pouco tempo.Porque hum Mahome- levava,obrigados pelo feu Comandante»,

tanolhefez entender o muy to que inte. Perigou entaõ a vida de Monferrato,

reíTava, feos nãodeyxaííe ir fem o valor mas fòccorrido pela charidade do P- Paes

do grande refgate, a que os podia obri- feu compánheyronefks trabalhos, porq

gar ;& tornarão a ficar cativos. o aliviava da obrigação do remo: chegà*
fc

.

. raóaGoavendidws.por hum mercador
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MáhometanoaoVice-Reyda índia por giaõ os Sábios da Ethiopia, principal-
mil xerafins, ou pardaos, como fc cntcn- mcnre os feus Médicos , & os de certa
de,por fer cite alli o dinheyro commum.- família dos Monges^ prefumidos de le

i

& dizem, que os vendera por preço ac- trás, pelos noíiòs Meftres Apoftolicosi
comodado,temendo que lhe morreíTem, As quaes difpuras começou primeyro à
& a morte lhos levaífe de graça, fuftentar o douto MifiíOnario Paes ,8c

126 Entrou finalmente
, depois de depoisosquelheforaõfazercompanhia,

mortos com eftes trabalhos os que po. & haviáõ também paíTado pelas terraídenao tomar o leme daquellaNaveta dos Turcos,aífim como elle, emtrasede
da Igreja deEthiopia,o P.Francifco Lo- Arménio. Naò faltarão por eftès tem.
pes,o ultimo dos companheyros do ve. pos os celeftesprodigios.com que Deos
reravel OiMedo,a quem imitou taó feme. favorece aos que neftas MiíTóes fc dedi:
ínante nas fuás virtudes por companhia caõaofeu íerviço, fendo os principaesde vinte annos, quanto o moftrou aex- as admiráveis converfões dos que rece
cmplariffima vida , pemtente,auftéra, & bêraõ a verdadeyra Fé i hum dos quaes"fem mais torça do corpo,quea da imagem foy o irmaõ do Emperâdor, a cujo exem-
dehumefqueléto.Aflim defta forte vi. pio fe íeguiraó muytos dos mais'álluftres
Via por milagre,apafcentava o feu reba- da fua Corte.E de tudo mandou eferever
nhoApaffado pouco tempo também o relação o meímo Emperâdor, para íer
deyxoufemPaítor,&;foyagozaropre- mandada ao Pontífice noannode 1612mio da Bemaventurança taô juftamente Ehe a de que podemos fazer efte breve
nierecjdo.Ficandoentaô Ethiopia fem compendio dos filhos da Companhia
Sacerdote, entrarão os zelofos do bem períeguidos em Ethiopia até o anno de
daquelia MiíTaó> a defcobrir Os meyos, demilfeifccntos &dezafeis<
com que algum Religiofo da Companhia _

CAPITULO XII.

Da Companhia defESUSpèrfeguidaí
propagando aFénas duas Americasi

Setentrional,& Auftrah

§. I.

128 TE mos chegado às noticias

fofle a continuar aquella lavoura, até
alli cultivada com tanto trabalho: & para
efte fim elegerão áo P. Paes > jà por nós
nomeado^que vivia livre do feu cativey-
ro,&era dotado dostaletos necefíarios
para aquella empreza Euangelica. Acey-
tada a commiíTaõ,reveftio-fe do trage de
Armenio,& como era defiro na língua,
que dizia com aquelle habito, paflbu por
meyo dos Paizes dos Turcos , guiado
por hum delles, cuja fidelidade haviaõ

!
| I s nerí^mtn^ A*. ãuZ
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iante gran§e^a a no de 15 9 i . & os que primeyro exoeri-S^St^Vt1^ ^encàrlô^genioVnatu7aesdaq

P
u .oos que lhe íorao fuccedendo,crefcéraõ les Gentios , foraõ os Padres Martinho

«ílDo^ní^- dr0Íla P-^onealodeTa^
J± Dou^ina Chnfta

, vencidos em pouco tempo difpuzeraô para o BW-alguas occaíioes das difputas da Reli- íno mais de^dous mil fó com a irjduftíiã
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de fe affeyçoarem os anímOS daqueiies duzindo; tudo pura parte, donde fe não

bárbaros na noíTa communicaçaõ com pudefíe recuperar. Nella intentarão ta»

prendas de alguas couzinhas de limita- zer pafto da cabeça , & braço , q haviaÕ

do porte
fl
mas do icu agrado. Efte bom levado,; mas nunca o fogo, em que que-

DrinaipioehamouaoutrosMillionarios, não afiar aqueila carne, aconfentia , &
par* fe aumentar o numero dos traba* nem os cães a tccavão,fruflrados por el-

lhado«-es daquelb nova vinha do Senhor, te porrentofo modo os ritos gentílicos

&foraó outros dous também da Com- daquclles hclocauííos de mortos pelas

nanhia de )ESUS,o P- Affonío de San- luas armas. £ porque nem com líto deM-

tiago & Q FJoaõ Bautifia de Velafco, q tirão os bárbaros da fua protervia,&Ja-

^udandoabeneficiaFaqudladitoracul^ criiega fúria em defacato da Religião,

tira, naó tardou muyto o demónio em depois de cravarem a cabeça do venera-

osDerfeguirpormeyo de hum arrenega. velMartyr erahúa lança levantada, ro-

âo por nome Nacabeva .,defcontente de deavão o campo^veíiidosl nos paramen-

yer tâõ crefeitía a Religião Catholica. E tos Sacerdotaes, para publico ludibrio,

£ tal forte o eftimulava o íeu ódio, que & bebendo pelo fagrado Cahz com dela.

o Prefidente Hefpanhol Miguel Maldo- foradoatrevimer.ro. Pagarão porem cila

nado,vçndoià muyto crefeida a fua ou- fua vingança com hum pezado cftrago,q

radia .ainda depois de reprehendido , Sc lhes aíTolou as caías , & campos das luas

ameaçado, o carregou com mayor coac- lavouras.E os Hefpanhpês recolhendo o

çaõ,mandando, que foffe açoutado , & venerável cadáver para a Cidade de San-

lhecortaííem a gadelha , que he o final tiago ,os Rchgiofos da Companhia lhe

honorifico daquella gentilidade. E ven- derão honorífico jazigo na lua Igrqa^õc

do-fe^lleaflS.mabatidó,retiroúfe do po,' ao braço,& cabeça depofuarão nos noílos

voado para as montanhas vizinhas; & Collegios,para a fua devota, 8r piavene-

avocando a fios ânimos de parentes ,8c ração. Nãaràntava cftc roílitantcja

amieoscpni as intenções da fua vin- Igreja de ChnftonoíTo Redemptor mais

sança,os perfuadioa ella ,como a inju. que trinta & quatro annos de idade; mas

- riadostãbem com a fua afronta, daqual os queo tratàrão,não faziao ponto nos

dizia fera cauía a pregação dos noííos elogios das fuás prendas, revertidas co

Padres. B levando comfigo a todes , en- as das virtudes de exemplariflimo filho,

tràraõ de repente nas primeyras horas fcexado Miffionanoda Companhia ,
fie

d-húanoyte,aondeoP.GònçalodeTa. nella nãomenos perfeguido,q glonolo.

pia acabava de eníinar a doutrina Chriftã

aos da fua Miffaõ: & logo o proitràraõ

por terra com hum taõ grave gplpe de

groífo,& pezado pao na cabeça , que ef«

caífamente fe pode levantar , & muy to

§. Ií.

5 29 /""^ Om eíla mefma gloria de me*

%^recidos prémios nas batalhas

das Derfesuicões da Companhia ,triun-

mal ouvir quando invocava o fantiílímo faraó os íeus Mifiionanos pela pregação

nome de JESUS, & com voz de animo da Fé nos contornos do Collegio de Li-

benevolo queria abrandar aos que o ma- roa,morrcndo o P. António Lopes com

tavão. E advertindo Nacabeva , que os occuko veneno,q lhe deraõ os bárbaros

feus avocados hiaó fra ceando, & quafi em vingança de os reprehender de léus

rendendo fe à compayxáo do Padre, in- vícios : a qual morte moftrou o Ceo,que

crepando a fua covardia,lhes reforçou as havia fido preciofa diante de Deos,porq

primeyras íurias,&elle mefmo arreba a fuave fragrância, que depois exhalava

tadoda fua,l he cortou a cabeça,& obra- o feu cadáver, era indicante publico da

çoefquerdo :& levarão comfigo oefpo- fua gloriofaalma.Amefma coroa de mar.

Uo todo da CapelUjfc cafe do morto, çõ: tyrio glorificou ao P- Miguel Urrea,

% ,
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Miífíonario peíos coníins do Peru ;porq
depois dos immenfos trabalhos q vera,

ecoo feu generofoefpirito lubindo íer

raniasj&acraveííando mais de cem ve.
zes huns alagadiços pelos círculos , que
era obrigado a repetir paífando por elles,

& tal vez metido nas fuás aguas até os
peytos,para chegar à prefença de hum
Rcgulo,que com bom roito o recebeo,&
ihe deu entrada à fua pregação. Màõ per-
feverou porém aflim fereno por muyro
tempo:& aggravadoaquelle Gentio, de
qoP. Urreaihe evitaífeas idolatrias de
hú dos feus íimulacros, tiveraó occafiaõ
os feus agoureyros para tirarem a vida a
quem os encaminhava para a falvaçaõ.

1 30 Porque adoecendo de febre co-
mua o filho de hum dos feus principaes,
rogado o Padre por elle, para que com
algum remédio divertiflc aquelíc ma! de
mayoraugmento

j o charitativo Miffio-
nano lhe preparou o refrigério ufado de
lafcas de açúcar com agua frefca. Mas
crefcendo a febre fem ceder àqueiie cor-
dealbem breve tempo morreo o enfermo;
& logo condenarão ao Padre por homi-
cida como feumedicamento,aíTentando,
que fora veneno disfarçado com açúcar.
E para vingãça deita morte3dous irmãos
do defunto bufcàraõ , & derribarão ao
ínnocente Padre com os golpes das fuás
armas,que faõ como maças de carregado
pao,que íempre ferem a matar,invocàdo
oditofo Padre os fantiílimos nomes de
JeíusA MariaA pedindo a Deos o per-
dão para os feus inimigos .efpirou, E
ainda que em MiííaÓ taõremora,naõ fal-
tara 5 algus dos convertidos pelo Padre
Urrea, q tomados por Deos como iní.
trumentosde piedade Chriílá honrarão
ao feu fervo com o funeral alli poífivel.E
o P. Rodrigo Cabredo, Superior na Pro«
vinciadoPerú,fezque fe déíTe aos feus
oífos decente tumuloA depois treilada-
dos para hum Collegioda Companhia,
ledepoíitàraõ defronte do Altar mayor
da lua Igreja.A efta honorifica memoria
dos homens correfpontíeo a de Deos na
vingança q tomou dos Ímpios bárbaros

j

Terceyrô*
% **

porque na ínvafaô de hua mujtidaô de
Le5es,ainda que livrarão alguns da mor-
te,foraô gravemente feridas pelas feri-
nas garrasA depois todos confuaiidos
depeítifera lepra.

131 Naó fóem ódio da Religia5
Chriltã,mas cambem em amor da pudici-
cia foraó perleguidos,& mortos nas iVSif-

fões do Reyno de Chile rres filhos da Cot
panhia de

J efus,o P. Martinho de Aran ^

da,o P* Horácio Vechio,& o P.Diogo de
Montalvão no anno de 16 11. Porque le-
vados da fereza barbara , & dcbayxo da
fingida paz,qaccyravaõ daquellcs Gen*
rios com os vaffaílos dei- Rey Catholico

j

tiràraô as vidas na mefma hora deíla re-
conciliação aos rres Religiofos , q foraó
eícolhidos para concordarem huns, &
outros animos.Haviaõ defendido os PP.
daquella Miflfaõ a treS mulheres, q arre.
pendidas de fua mà vida, lhes pedirão a
maó., para as guiar nocaminhode fua
íalvaçaõ ,& foraõ por elles bautizadas;
Mas porque fe naõ entregarão aos que
viviaõ cativos do feu inrionefto trato -

aífedàraó elles» difíimuladas pazes para
fe vingarem,matando efces pérfidos , &
atrayçoados, aos innoccnces Paftores
daquellasove!has,comas armas do feu
ufo, que faõ húas maças de pao groífo,
cravadas com pregos 1

naquella parte, q
íéreascabeças,fobre que elles defcarre-
gaó. Porém correndo os tempos , & oc*
corrédo opportunos motivos, & princi*
pa! mente por inrerceíTaõ dos Sãtos Mar-
tyres

5que diante de Deos deviaõ de orar
pelo bem commum; as pazes íe vieraõa
celebrar facisfeytas as razões dos quey.
xofos.Naô contamos aqui mais , q o glo-
riofo marcyrio dos] três filhos de Igna-
cio^deyxando em íilencio as noticias das
fuasvidaSjtaõilluftradas com virtudes,
quanto o moftraõ 0$ raerecimenros,q ihe
grangeàraõ aquelf a gloria

;
porq nos na5

detemos maisnaextenfaõ de mayor ef-
critura.

§. III.

O Brafil,que he hua parte
Auíiraí da â merica, entrou

V új a Com.
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a Companhia no anno de 1 HS>cõ o mef- Companhia , fem precederem perfegui-

mozclo,fofrimento de trabalhos ,8c cf- çõeseftrondoías.TratavSoos tíousMif-

peranca de fruto Euangelíco,q em todas fíonarios de mediar em hu a s pazes com

as outras partes do mundo , para colher certa nação de Gentios;& hum Cafte-

os frutos da propagação da Fé. E paffa* lh 2no em vingança de lhe divertirem

dos com efte exercício de vidabaftantes etfc» Religioíoso torpe commercio,que

annos, quando chegou o de 15 68.hu dos tinha comhíia índia ,osíez fufpeytoíos

Miífionarios da Cõpanhiain do a inttru, de infidelidade contra a mefma nação: &

ir os Gentios das terras do Maranhão, em hum tumulfuofo motim dos provo-

confinares com as do Brafil> fezglorioía cados Gentios, pe!os enganos daquelle

vi&ima da fua vida facrificada a Deos,& lafcivo morrerão eíies dous .nlhos _?
a

tirada pelos Gentios. EraefteoP-Fran* Companhia em defenfa dacaíhdade.Te.

cifeo Pinto, zeSofo Miffionario ,q intre- mos também nu ateria efpecial para elta

pido , & confiado em Deos , atraveffou nofla Hittoria, na morte , que derao os

aquelle caminho , também para foííegar Hereges Hugonotcs a quarenta da Co-

os antmos dos bárbaros allinaturaespor panhia* trinta &nove,que de Lisboa vi-

meyo da paz , aue lhe hiaó praticar os nhão para efta noíTa Província do Braui,

Chriíláos Europeos. E fobre o lugar ef< guiados pelo P.Ignacio de Azevedo
5
Sc

colhido para a conferencia deita paz,def. hum de poucos annos , que citava para

ceo dos montes vizinhos hQa precipi. fer da Companhia, & fechou cate ditolo

tada efquadra de Gentios vociferando, numero. E bem podemos dizer, q a per«

Sc defpcdindo hum chuveyro de fettas da deites Operários ,
encaminhados pa.

com tão deíenfreada fúria , que não ad* ra a cultura Chnfla do Braíil , tora em

mittião os proteftos da paz,& amizade, fubftancia hua das grandes perieguicoes

queosChriftãosA hum Sacerdote lhes daCôpanhia. Porq na fua talta ncou pri-

hião propor.E dizendo, que não querião vada defte raõ numerofo, foccorro ,
para

pazes com os Portuguczcs ,
quando vi. a propagação da Fe,efta parte de Ameri.

rão ao Miffionario, reconhecido Padre ca :
&tantoeftragofezaefpadadaperh-

pelo habito,& que também os perfuadia dia em tirar as vidas aos que haviao de

ao amigável trato comos Chriiiãos; a militar pela Igreja ,como oque nzerao

repofta fov a morte que lhe deraõ com as catanas de outros perfeguidores da

multiplicados golpes de groífos paos Companhia cm as cortar aos que jamili-

fobre a cabeça. No coroo não tocarão ; tavão. E a eftenumero de quarenta Mar.

fendo o fecundo afto das fuás vitorias, tyresna condução do V-P- Ignacio de

ou vinganças* o do pafto da carne huma- Azevedo , fcacrcfcenta mais a gloriola

na •& affim havia de fer ,
para então cor. morte de outros , ainda que em diverlo

rcfpotider efta fua abftincncia à gloriofa tempo,na viagem que fcziao para a mel-

morte do P.Pinto,revelada pelo Tauma- ma Província do.braffl com o P. Pedro

turso doBraíilo P-íofeph de Anchieta^ Dias,que também foraõ mortosem ódio

quando no tepo de hua grande enfermi- da Fé. Porque os motivos , que ievavao

dade lhe diffc ,
qoe delia não morreria, a huns , & a outros a efta conquiíta dos

porque lhe efperava outra morte melhor. Portuguezes ,eraaprègaçao do
,

Euan-
P
i„ Epofto que não temos exem. gelho?, & t,

convcrlao da Gentilidade,

Dlosnotaveis de perseguições da Com. como confiou dos fuccefíos públicos

WwTiÍRSUSmBMfiU as glorioías deftas tragedias,qbreveméte contamos,

mortes dVctens Irmãos íeus Pedro Cor- W ÇV *"rtfiM do P. ignacio

™
S Joio de Soufa,parcdda S em parte de Azevedo,* trinta &nove^feuseoji-

comadoP.Pinto,bempôdcm fazer nu- panheyros na altura da Ilha da Pa.ma,

mero com as que padecètão os filhos da rendida a nao,que os conduzia ,
porj..
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quês Soria, hum Capitão Francez , que reges,que reprezando ao que conduziacom mais quatro navios vinhaõ da Ro- ao P. Pedro Dias,& aos feus companhey-
chella.E fabendoelle, que eraò Jeíuitas ros, foraõ também mortos do meímo
os feus reprezados,[mandou que foliem modo,que os quarenta,feridos, & preci
todos lançados ao mar, porque hiaõ ao pitados nas ondas , mas em diverfa altu

"

ferafil a pregar falias doutrinas. E jà ra de navegaçaõ,ainda que começada por
rauytos hiao feridos , quando os preci. todos a derrora,que os guiava para a Ba
piravaô nas ondas

; & como elies afe hia.Oodioda fé, & motivo da morte
foyoffendido,& lançado o P.Azevedo, deftes militantes da Companhia,foy taó
:vando nas mãos em hum pequeno qua- conhecido,que logo ao primeyro q vidro pintada a Imagem de Mana Sa ntiffi.

ma,das quaes nunca os Hereges a pude
raô tirar: & ainda hoje fe guarda noCoI-
Iegio da Bahia,como preciofa relíquia en.
tre as mais, que fe venèraõ no meímo
Collegio.Era eíte bemdito Varaõ de ao.
biliílimofangue, cxemplariflimas virtu-
des^ ardente zelo dafalvaçaó das ai

rao oceupado em confcíTar a hum dos
Comandantes da nao ferido mortalmê»
te, tiràraõ a vida, porque o achàraõ na»
quelle aclo da confiiTaõ do moribundo.E
o fegundo, que também vinha fahindo
debayxo da cuberta do navio, & do mef-
mo e&ercicio,& adminiírraçaõ do Sacra,
menro da Penitencia aos feridos , & ef<mas, no qual trazia bem inítruidos os tropeados

; o fatal ódio dos Hereges lheléus íubordinados companheyros , jà apreílòuamorte, & eftc era o P. Pedrocomo Provincial^, que vinha a fer deita Dias,Iançados os outros ao mar deooisProvíncia do Brafil : & por iflò à vifta de injuriados com afrontas , & oppro!ao perigo de perderem as vidas , firmes brios de palavras , que acompanhavas
mtervorofareíoluçaõ ,que osencami. aquelías obras , & faõ partos do entra-nhava para a converfaõ dos Gentios 8ra- nhavel ódio contra os Jefuitas.Ladrões
liiicos,nao defmayàraõ, masantes parti- Papiftas, Cács,Prégadores de !

, hua Fè'çuiarmcntc unidos peia exhortaçaõ,que quecemrevoSuta coda a Germânia,Frá-ines tez o i .lgnacio jà com indícios pro- ça, & Brafil,& por iíFo indignos da vida-leticos da ditofa íorte de todos
;
as de- eraõ chamados de todos aquelles filhosmora* dsíelacnficarem emobfequioda da herética ira os da Câpanhia de lefus •

í
C,C

|I

a0
j

3S qUC °S Poderia5 ^oieíUt, & no mefmo tempo ao tom deitas iniu-por mes deterem a fubida ao Goro dos nofas vozes era fuccefíiva a das bdfeta-

¥E2r TyiTc\^ V10a Santa Madre das ' & «cegados deíacatos do mãoM
inS«f S J ''

p0rqUe
ÇP

mefm° Por<l
ue "°do eftc pezo de afrontas ostempo ic lhe reprefentou aqueile trmn* ditofos injuriados k portava© com fof-

JLHa i

°S da ComPanhia fegado animo , fem abrirem boca , nemvoando para a gloria , & conheceo entre queyxando-fe,nem defculpandofe;re-
osquarcota

f ahum,quccrada fua con- folviaô os authores deftas ícenas triei-ian uinidade,commuytoparticulai?con a cas, que morreíTem enforcados , &pen.

il*AM*fc j é ;i-Í
dentes das entenas.&laes do naviojmasjy a ditoialortedosjnove Miffio. qmzeraõ primeyro tentar, fe àcufh do

HoR°
S

n
q,
Í
e nave§avaô Para a Proseia ícu repetido fofrimento os obrigavaõ

a

TrmSní h
Sacerd°tes >&os °^os entregar a immenfa moeda, quelevavaõ

ÂTnf: V qU2CS
r
era SuPeri0ro P * P<> Para a fundação dos Collegios do Brafil,oro uias ,1-ojr em Setembro do anno de como a fua ambição lhes reprefentava

1 5 7» -depois que em Julho do anno an- porelles oceulta.

q~C

£Sf/
".efrna felicidade os , ,6 Foraõ finalmente lançados ao

?aô c n

" Jt q T* r
ad°

'

not,cla 'E" mar> & a=abàraõ gloriofamcntc nas fuásrao cinto os, navios da efquadra.de He- ondas.Enaõ individuamos os facrUcgos

d§£
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é Fida do Tatriarcba Santo Ignacio de Loyola,
13
<kfprezos , com que os Hereges trata-

rão a tudo o que era do culto ,& ufo fa-

grado , em ambos os theatros navaes

deftes dous efquadróes de Martyres;

porque aífim no primeyro do P.Azeve-

do, comonofegundodo P. Pedro Dias,

foraõ entre ú femelhantes os coftuma-

dos ultrajos da defenfreada perfídia; por

íer naquelle mefmo tempo manifefto o

ódio da Fé, em que foraõ mortos eftes

filhos do perfeguido Ignacio. Do nume.

ro finalmente de todos os marcy rizados

em todo o mundo, fô contamos os pou-

cos, de que fizemos a devida lembrança

1 38 Aqui eivávamos , quando de

novo fobrevieraô as noticias íeguintes.

CAPITULO XIII.

Noticias da perfeguiçao das Milionários

da Companhia deJESUSem funkim

no anno de 17 12.

§. I.

139 Epots de fofTegada'a ultima

perturbação movida por hú

& fe verá nefta Hiftoria da vida do feu Clérigo no anno de 1 705.gozava de bel-

Santo Patriarcha
;
porque íe a deííemos la paz a ntimerofa Chriftandade das Mif«

dos mais,efcreveriamos os que nas líftas fões deTunkim;porq aboa Índole do no *

de dous avultados tomos lançarão o P. vo Rey,não fé íegurava a quietação pre.

-Filippe Aíegambe,&oP. JoaóNadazi, fente,mas também dava boas clperanças

dous infignes Efcruores da Companhia ; da futura, vendo-fe a confirmação defte

& paffaôde trezentos os filhos de Igna- efperado foíkgo nos exemplos dojje-

cio, que acabarão as vidas com eftas glo-

riofas mortes,doís quaes faõ mais de du-

zentos os Sacerdotes , & todos fó até o

anno de i6ff-
127 E concluímos efte livro de San

nevolo tratamento , com que nos Tri-

bunaes das Jufttçasíe deferia aos reque.

rimemos dos Chriftãos. E fendo muy-

tos os cafos,queprovavão efta; affabili-

dadedosjulgadoresjdehum fó,que por

to 1 gnacio Períeguido , confiderando a Angular entre todos ,confirmava melhor

Chrifto queyxando.fe de o per feguirem as boas attençóes dos Tribunaes a favor

a elleem Ignacio mnumeraveis Saulos, da Chriftandade, faz menção o zelofo

& dizendo a cada hum : Satile ,
ptrd me Padre Miíiionario Féhz Jofeph Pereyra,

ptrfequtris i Porque íe o mefmo era per- que actualmente,quando eferevemos eí

feguir Saulo aos filhos da Igreja , q per

feguâr a Chrifto o feu Fundador ;tanro

atemorizava o brado de Chrifto aos per-

feguidoresda fua Igreja em Jerufalem,

como aos perfeguidores dos filhos da

Companhia em todas as quatro partes

do mundo.Ou introduzindo nós na nof.

ta noífa Hiíloria, paíTa a Roma ;& o con-

ta em breve compendio nefta forma.

140 Na Aldeã de Keloy, onde a

Companhia tem a principal Refidencia,

& faó amda muytos os Gentios ;
queriâo

eftes reedificar lo templo do feu ídolo,

, n „ cJ ,

que eftavaquaíi arruinado, obrigando a

fa confideração a Ignacio bradando aos toda a Aldeã à contribuição do necefTa-

perfefiuidoresde feus filhos; entenda- no para asdefpezas daquella renovada

mos , que eííes brados dà Chrifto aos íabrica. E aconíelhando o Padre Miflio •

perfeguidores dos filhos de Ignacio. E nario aos Chriftãos, que não concorrei-

em qualquer deftasnoífas duasconfide- fcrnparaaquella obra,pelas razões, que

rações , temos a Santo Ignacio ditofa- por parte da Fé,em que vivtão, erão op.

mente períeguido ; ou porque Ignacio poftas ao Gentililmo;ellesofizerâocom

fe queyxa de^er em fi períeguido ajefus; firme conftancia muyto a pezar dos que

cu porque o quey Hofohe Jefus,porver nellanáocrião; porque eftavão inftrui*

,em li períeguido a Ignacio. ' dos pelo Padre , para não confentiren

naquella contribuição ,ainda que os obri .

gaííem

fâ



Livro Terceyrú.
itjgatem com o cnganpfo pretexto da pro- aira as coftumadas preces daquella ho?ateítaçao

, que faziao , para rcfalvo da íem final algum de percurbaçaõ Ma KlLey Santa, que haviaô abraçado. Neíte tes, os queLqudla R^dcaS"'únhllltempo hum pnncipai Advogado fez por obngaçaõ, coió de q u drlevrô para'.tramado conluyo dos dolatras , hum atalharem femelhantes tumulw^^!formado corpo de delatar contra os tíeraó a alguns dos repentinos ,'nvafoChriftaos, açcufando-os diante do Mi- res, quandoelles £ ufanos com ídanmdaComarca em hum Tribunal i„. fucceVodaqueUacmrad n erl treftrior, o qual inclinado por pey tas , & paravaó os inftrumêtos para afonzles

cr de Deos
,
tiverao provimento na ap. zeraó os aceufadores novo crime fobrepellaçao inrcrppíh para Tribunal ma- odasfuas impofluras taifas cavala nyor: & comral fucceffondl. ,& em ou* Irmaõ Ignacio por perd 3 a cauía deftros incidentes alterados pelos Gg tios, rruida a Igreja, & deVeíperada fteStque foraõ elles obrigados por força de gi, que pedia l noíía uíTc u Porém CuTientença de açoutes

, a defiitir da fua cedeoníuyto ao conirar^po^cobrt
d.abohcaintençacdeyxando aosChrif, do a protecção Divina, áSita do"taosuvresda cooperação para o Pago» tenciada maô de Deos, os*Wfò* £?de por hua efenrura publica

, na qual ecutores do que mandavafzer oSíS
.

P~aS?L
dC ^003 m"S 0bngarem ^LetradoVaofaziáo oppreffiô Ti^S^' concor^ P«* fane- gua aos Chriflãos

; & o mefmo juiz atlhantes fu„cçoes folveo da cu , ^^ J«* ™
14 1 Julgoufe o cafo por milagrofo.- fos quadrilheyros , com os multar em& para melhor o parecer , moílrou Deos húa limitada pena p cumarií SfiSSno que fuecedeo neífe mefmo tempo , o dou para fuás; cafas , depois %$b£fiZpouco ou nada, que pode a infidelidade repreheníaó.

P VG

Oennhca contra os convertidos àncíía <s ITFé. Porque quando corria o pleyto aqui ,

referido, eílimulados oa Gentios com L'* uTíAtv,^ j , /
a diverfa forte dos feus ;fucc ffos Taô * M eXz vcnT"' ^Timaginados

s voltarão as'armas da fua fruro^uTco Maõ^snofePadres M°if

de era ô Ca^SS^r «*}* * &»S«i *«".» húa SSS2££
Trihf,n U r 9 ,' cva "do ° 2!> cas batarias contra a fanta adminiíira.fcSto^! Pr

°r
nCÍa : *«^udU Chnflandadl da™ ua o-

er taõe
P
raofcufuZV ?*"**«* 6° <^mos noticia

; porque devemos
npil í i?

'""»"«
í importunado pnmeyro contar o que precedeo a eft»

ntn "do Irm sT?S*?* ' * Wfôfcl fomeiada^elo demo^o,noçcncdolrmao aceufado
, fem mais ficando ainda efte Leão muyto mais ira

ndu
a

ftSrnos°M "r'
1^^^' '

Cm ^ contra o rebanho das o LTarif!naultriar nos Myilenos da Fe aos cõ. tás. Era a may do Rcv aclual WnlVi.vertidos.Eamdaque os Inhamôes.quc mente empenhada petoculto dos do os"

S? &L
fa
8E btl!8

R
uins£m Po«u

- P—io
P
fe de o

P
vrrar co, i dtígal, & Oo esbirros cm Roma , entriraó dora à fua divindade. E Dará orava[deí.

raTprav
P
o

C

ádo
e

s

n

r
n0nan0ffaI§rela

Í
f°- tefsu zd<5

' ™"<^ «SSSSSSSrao provocados a mayor ira , vendo o mado But, de grande refoevro entre osKocaio,,„C os C nfiáos fizeraô da Chinas ,moírrando"ue até aos^ dolosiuafuna^conHnuandoaentoaremvoz etongcyros rendialsíuas adornes
auíentesj

Til
I



^i Vida do Tàtríarcha Sá

aufentes
)
& as queria também fabricar rija

preíença. Os Artificcs , que haviaõ de

fundir o ídolo But ,para obfèquiarem a

mãy dofeu Rey, empenharão toda alua

induítria naquella fundição ;
mas não

lhes fahioaobracórrefpondente às fuás

idéas,nem podia fer comfucceffo mais

funeíto,& abominável a todoS os qUC

virão fabricado o But. Porque fahio có

os dedos cortados, as coftas açoutadas ,

a cabeça fendida,& todo elle hum abor-

Tecido monftro. Êfabcndo oRey o que

fica contado, tão confufoelle , como os

fundidores do ídolo,& â mãy do Rey

mais que todos ; foy ordem Real > para

que ie desfizefíe o But , & acabou fey to

cm pedaços pelos mefmos, que o hav ião

fabricado.

14j Hum dos que Virao o luecefío

difiecom galantaria , que fem duvida o

But devia de fer grande ladrão , & que

poriíToo viãocâitigado com açoutes, &
Vergonhofamente mutilado, & no lugar*

onde de novo apparecia, à vifta de todos

defpedaçado. E não era íem fundamento

o juízo defte galante adevinhador ;
por-

que fe loube , que outro ídolo But nâ

Província lhandoá, foy convencido de

ladrão pelos mefmos, que o adoravão.

Vivia naquella província hum pobre pef-

cador , que do manfeo havido por feu

trabalho, tirava o fuítento para a fua ca.

fa. E vendo em certo tempo ,que os co-

vos com que elle armava aos camarões ,

lhe não daváoo fruto das fuás diligécias;

entrou em cõíideração,fe lho roubaria al-

gum marifeador : & para fe tirar deíia

duvida, elle mefmo fe fez efpia,defve-

lando-fe naquella hora , em que poderia

verão viíitadordosfeus covos. Notan.

do em hum dia as pegadas frefeas de qué

íe vinha retirando dos covos jà para ter-

ra, foy em feguimento delias, guiado pe»

lo rafto até entrar no Pagode do But. E

vendo, que alli não apparecia pefloa al-

gua,chegoufe ao ídolo, & reparou , que

os pés eftavão enlodados, como fahidos

de frefeo do caminho, que deyxa a maré

vazia; & levantando logo os olhos para

rito lanado de Loyo!a>

o ídolo, lhe vio entre es beyços ás bar-

bas doscamaróes.E fé mais efpera algúa

da fua diligécia,cheyo de furor,& perdi*

dotcdooreípeyto do ídolo, o afrontou

com todos es modos de bofetadas : &
não íatisfeyto com cita vingança, con-

vocou a toda a Aldea,& depois requereo

dosQuanviares, que faó os Miniftros

das fuás juftiças, o caftigo contra o la-

drão ídolo , que por fentença daquelles

Vereadores foy mandado lançar no rio,

que lhe havia dado os camarões. A Mim

permitte Deos femelhantes confufões

contra os perfeguidores da fua ley , fa-

zendo manifeftos os enganos dos mef

mos demónios, que elle» adorão.

144,D
§. Hl

Efacatado por efte modo o

But, ou irritado nelle o de •

moniôTporfe verem tão bayxodefpre-

zonas Aldeãs dos Chriftãos ; excitou

na Corte contra elles ,&aLey dos Por-

tuguezes, que he o mefmo , que dizer â

Ley de Deosp animo do Rey jà defafFey .

coado pelo que ouvia dizer do abatimê-

to dos feus ídolos. E íervindo de confe •

lheyro diabólico hum Letrado por no-

me, ou akunha,o Vaqueyro , ainda fez

mais augmentada a payxão do Regulo ,

porque lhe diííe , compondo húa infer-

nal falíidade ,
que no Reyno do Japão,

juntos os Pregadores da Ley de Deos,oa

dos Portuguezes , formarão húa rebe>

lião contra o Rey , o qual obrigado a fe

vingar deftaoufadia dos Chriftãos , os

provocara a húa campanha com difpofto

exercito. Equeerãotão ardilofos , que

nos combates da guerra fe divizavão cõ

íinaesoccultos,& fódelles conhecidos,

para que não feoffendeflem a fi mefrr.os

comas fuasmefmas armas , & não fica-

rem defte modo diminuídas as fuás for»

ças , & mais numerofas as contrarias.

Mas,quehumvalerofoCaboda milícia

Japoneza os inviítira em hOa batalha

com generoíidade, & dcítreza, desbara •

tando o partido dos rebeldes, & veados
es



LhroTerceyrò. ya
csfobjagàraàobedienciídoRey.Equc vcrnador da Província em querefídf
vendo cUceíta infidelidade, paliara logo mandará cortar o cabello ao Reo, & im!
Lccrero contra os Chnílãos , para que phmirna teita as íeguintes letras : E/Ètoflem obrigados a adorar ao But , & a aprende a Ley dos Portu» uezfs ; & àhm
pizaras Imagens fagradas,promcttendo d.fto pagará cem taeis de condenação,
ptrdaoaosqueobedeccírem,&con)pe . òsquaes fedaraõ em premio ao accuía-
na de morteaos que repugnaíTem. E fi- dor. Mandámos juntamente, que os Efenalmente com a obfervancia defle De. trangcyros, que rendem no Sul , Comocretorelpirara Japaó, & íeconfervàra na ra.zes deftá Ley,fe partaò I020 Para toS
uaanngapaz.OuvmdooReguloaeíie Krr.s.Fin.l^ciSiSSwSoíS
Letrado Vaqueyro, tomou fogo : &. lc. Governadores das Províncias , execu-vaao da ira

, & medo de perder o feu tem, & facão executar eíle noífo Deere-

2Sd? n?
m°T tr

7
Çi° COm° a d° eX" t0 com todâ a ™*c$™> fa^ndo exquifí.emplo que acabava de ouvir

j convocou tas diligencias, para defcobrií os Ifef.

Eftado hum Decreto djtfado pelos Ho. dos neíte noflb Tnbunal,para que de to-mens
, que entre elles íaó os de mayor dofe acabeeíía falfa Religião,

entendimento, por fe guiarem fó pelo § IV.
oráculo do feu ventre : Quorum Deus i±6 Tk T O temoo dá evrwlir^ A.r

•=/ :legundoos dittames do feu
4

í»SffiSSJfc?S5ÍSConfúcio
, quando entraõ no eftudo da fua publicação, entrou hum feyriccí .

ffer ""iTr^ ™"* toemfclKio/que por faberS
afeguuirccomoqualrefufcitoua no- quelleConfelhofe tratara diffcòouefi.
vaper.egmçaSdaChriítandadeAnihos lheouviocomgrand comff fuídaCompanhu Pregadores da Fé pelo &dósOonfdheyroS! Queelle fabia onReynodeTunkim noannojà dito de denaCortefeenlinavaaLeydos Porm-

,.', u„r- r,L j -n , ,„ Suczes «apontando para duas cafas, co-

Revm rf,
JT 3°" dh

° dC f£? deíl<í ^ cfcolas da di" L"y>& da tt doutri.

TSvJI "
í?

tCm Proh ',
b 'do«*a "a- E contentes os Confclhcyros com e f-'

lfPTCf P°r DeCr"?S pUíC0S a L(* tc alvitre
> «ÀfcnâíaÔ logo , que foflem

í?m °"f
* W* a!"da ha <™ totJas as. ceyro, para entrarem nas ditas eafajcõ

lia í f
m
7 t0S Mefl

í
CS

'^ a Cníi - a ordcffi do 1»« d«»6 Fazer; o quepra-

Inírír'"? í
fcgU£m

-
° tlUe Ptamente f««cutou

, coméçando
P
eftavuto, o meímo Confelho a torna ma lS perfeguiçaó pela cafa dehum homemrd*apertadamente a Prohibir,como falfa , 6e íefpey to, po

P
r nome Pedro hT Delia

»n°vmm'l V "ZaÕ
' !

qUíl fÓ
.

gCnte fahioellepreZojuntamentecom
P
ttesdu-!

mandlof/nolv;
aS feSUe,P

-
e,0qUC ciPulos i &da "°""a Caía da Companhia,mandamos a noffo» íubd.tos, naõ guar- que foy a fegunda , onde depois entra.dem_ma,s femelhante Ley : & fe atègora raõ os mefmos exploradoíes

,Sforao ignorantes em fegu.lla, agora ft ar. em prizões ao Irmão P.o Xavier «íofô
2255*

^""'ã^oas Image„s,eon- Miflionario,& comellea hum feúdiStas, 8tc. para lerem quey madas em pu. puIo,chamado Ignacio So,& forão apre-bhco, para quea todos conftedofeu ar. feotados todos diantédoSfaS
nunca mais legutr tal fey ta

5
para o que que a impofta pelos inimigos da Fé aoídamos huo.mez de efpaço, o qual acaba- do nomeie Ghrifíão

§

ve contas, &c & for aecufado , o Go, te, efte os remeteo ao. Governador dá

Gorte^

»i I

—
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i 40 #*Ai ào Tatriaréa Santo Ignavo de Loyola,

Corte,& no dia feguinte foraõ guiados hum pezado martello de ferro ,
tantas

para Palácio, onde jà os efperava a Junta pancadas,até que as canelas das pernas

5osConíelhcyíos,dosquaeshum.Lc- eftalão defpedaçadas. -

trado lhes perguntou, qual era a Ley, 149 Mandou poiso Tyranno,qeite

que profeíTavaò ? E refpondendo o Ir- tormento íe défle ao Irmão Pio,pondo-ie

maõ Pio em nome de todos , diffe , que fobre os feus joelhos a eftampa do Sato,

elles adoravaõ ao Supremo Senhor Crea* para fobre ella fc darem as cruéis marte-

dor defCeo,& da terra,& de todo o crea- ladas, paílando-fe a Imagem, & mais o

do- & que também, como obfervantes tormento de hum joelho para outro, b

da lua Ley,venerava5 aos Reys,de quem animou tanto a Divina graça ao conítan-

eraõ vaílallas,& honravaõ a pay,& mãy, te Marcyr,q fofreo trinta vezes aquelles

que os geràraõ, obrigados porpreceyto deímedidos golpes,'com admiração, «
da mefma Ley. E tomando o Letrado fu- confuíáo dos q virão poder tanto a na-

damento defta repofta do Irmaõ Pio,por tureza humana,como íe foífe
\
mais q de

haver dito , que aquelles prezos por ferro.Era S.jofephoPadroeyro daquel«

obrigação da Ley de Deos, também vc- laMiíTaôj&nãopodiadcyxardeíoccor-

neravaõ aos íeus Reys , como vaílallos rer as forças daquelle feu devoto , & po

feus-, diffe muyto arrogante : El-Rey demos dizer também filho, fendoa lua

prohibs eíía voffa Ley j & jà elle naó fica própria Imagem a que naquelle tneatro

obedecido , guardando vós húa Ley por da paciência defafiava a barbaridade Ge-

elle prohibida. E fem mais outro exame tilica.E fem neíía fua Imagem fugir da

de razoes, entrou logo o dos tormen- prizáo, & crueldade daquelle Hcrodes

tos, precedendo primeyro o feu ameaço, de TunKim \
triunfava pela fé dos con-

junto com o império Real , & força do vertidos ,& induftriados pelos filhos da

Decreto intimado ,'para adorarem ao Companhia. Nem eclipsou efta gloria a

Ídolo Rut,& pizarem almagemdcS.Jo- covardiadehum rapaz, q depois de ter

íeph ; & que fo com aquella adoração, 6c efperado cinco vezes o pezo daquelle

cita apoftaíia, livrariaô as vidas. maço de ferro,defmayou, & tê rendeo ao

148 Efta Imagem de S.Jofeph era hua Decreto impio,pizando a Image do ban-

eftampa ,q tinha aquelle difcipulodo Ir- to-Porq a afofa forte do manynonao

mão Pio,quando foy prezo cõ os outros, he de todos: & faltado a gloria da íua co-

fie a livrou das mãos des Soldados , íem roa em algús por juizos deDeos jnos mais

e!lesadvertirem,levando-a comíigo até nãotemfaltadôjcomocõítadasíagradas

fer aprefentadoaoConíelho, onde lhefi- Hiftorias.E nem a complacência dos Ty-

zeraõ prova da íua culpa a veneração , q r annos,quando vem hu deftes cxcplos,ne

moftrava ter à dita Imagem, jà allí publi- fobre o gozo dos outros generoias co •

camete defeuberta E porq ofoberbo L e« batentes da Fé,& R eligião chnftá.

trado tinha dito,apontando para o But, 1 50 Efta he a breve nrticia do prin-

& para a eftampa do Santo,que efta havia cipiodeftaperfeguição deTunKim,quc

de fer pizada,& o Ídolo adorado > refpõ- continuaremos com as que efperamos,

deo o confiante Irmão Pio: Nòs adora- & nos prometteo mandar o P.Miffionano

mosahufóDeos,&denenhú modo pi- Feliz Jofeph Pereyra, que nos deu eftas,

saremos a Santa Imagé-E vifta efta refo- paliando pela Bahia para Europa , & nao

luçáo,procedèrãologoao principio dos as pode deyxar logo efcntas,prometcen-

tormentos, começando pelo que entre do.nos de as eícrever ainda antes de fe

aquelles bárbaros he cruehífimo. Porque voltar para a índia , tomando eíTe tem-

mandando aíkntar ao Martyr em pro« po aos cuydados de ir , & vir de Roma,

porção, que os pés eftejão fixos fobre a para expedir as dependências da lua

terra; defearregão íobre os joelhos có Miífaõ. „r 0rfc
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LIVRO QUARTO
DA VIDADO PATRIARCHA

SANTO IGNACIO
DE LOYOLA,

FUNDADOR DA COMPANHIA DE JESUS.

'Dejcreve-íe nelle

Santo Ignacio Temido.

capitulo J,

Ee quanto o tewhao os demónios em vida.

§• I.

Dmiravel he,& fempre foy

I

o domínio de Santo Igna»
ciofobreos demonios,co.
mo eftà manifefto por ef-

crítura na Lenda do feu
OíBcio: Mirumimperium exercuit indo;*
mones. E logodefde a primeyra hora de
fua|converfaõ o começarão a cemer na-
quellc horrivet eftrondo,que elleouvio,
quando proteftava a mudança da fuavi-
da,como diffemos no principio defta nof«
fa H iftoria

; porque jà entaô via o demo.
nio,que mudado Ignacio de Soldado em
penitente^ fcandolhe ainda o mefmo va-

Iorcomque elle fe fazia formidável no
mundo, com efle mefmo fe havia de fazer
temido no infcrno,deyxando fó o mane-
jo das armas, mas naó a generofídade do
animo. E bem podemos coníiderar, que
aquelle abrir das paredes, & romper das
vidraças do feu apofento , era jà fugir
deile o demónio, ainda que naõ para dey-
xar de o perfèguir com os porfiados cò*
bates das tcntaçóes,que lhe armava,pof-
to que vencido fempre. Logo no Hofpú
tal de Santa Luzia em Manreza, tanto fe
temia das deliberações de Ignacio,que o
naõdeyxavacomasfuas importunas af.

tucias , para o difluadir da vida que ti-

nha comcçado,& fim pertendido.E pou-
co depois quando o vio attenuado na
faude com os extremos da auíkridade,
& penitencia, o tornou a tentar, naó fal-

tando ao feu interiorcom vozes mudas,
X como
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como ohaviafcyco 8 primeyra vez; mas
.

"comasfcãfiveis ,& com reprefentaçaõ

d£ figura humana , affectatido compay.

xaõdeòver taô debilitado ,'& aconfe-

Ihandolhe .cnganofas modificações para

os rigores cam que fe períeguia a fi mcf-

mo. Qterceyro combate deite tentador,

& a generala refífíencia , que lhe fez o

- ícáíaábj advertindo que também lhe fal-

iava por dentro nas horas de hum dos

fcus frequentes defmayos , -prognoíh-

candolhèmuycos-ánnosdevtda ,
&neíia

mefma exteafaõ de tempo dificultando»

lhe a porfiada continuação da aípereza,

com que fe hia matando. E porque neítes

rebates de ígnacio , fempre ellc era o que

vencia, mudava o demónio de armas ;jà

cõ as da vaidade,como fez quando reco-

lhido no Convento dos Religiolos de S.

Domingos lhe reprefentou o habito de

fua penitente vida, &. o cosiceyto do no*

me de S.anto,que por eíle tinha adquiri-

do-.iàáffligindo*ono tempo em que vi*

via atormentado por eferu pulos , fazea-

dolhe nelles os tiros da defefpcraçaõ, pa-

ra o fazer cahir da fua conftancia ; & jà ar-

mandolhe impedimento para naô apro»

vcytarnos cftudos , com fraudulentas

cohfolações doefpiriro ,
por ver que cõ

elles fedifpunha ígnacio a lhefazer ma-

yor guerra aos fcus enganos. E finalmé*

=tcemtcdasasoccafiôesde o ver perfc-

guidoj prezo, & afrontado , & em algua

.quafi morto \
por íerem entaó os mais

•oportunos tempos para o fazer fufplfi

'Mr pelo defeanço, Uberdade ,& eftima-

çáõ, de que por fua vontade fe tinha

privado. .

2 E temendo o demonio,que Ígnacio

em Alcalà lhe fizefle a mefma guerra, que

em outras partes lhe havia feyto , tiran-

dolhe das máos muy tas almas, intentou

cfpantallocom infernaes temores, para

lhe enfraquecer as armas,com que elle as

conquiftava para Dcos. Era entaõ voz

publica, de que no Hofpital moviaõ os

demónios grandes , & continuados ef-

trondos, infamando com elles os apofen-

tos daquella cafa ; & no de ígnacio eraõ

nto ígnacio de Lojola,

muy to mais eípantofos aquelles terrq-
^

res ,masí'em o intimidarem. Nas pfi-

mcyras horas de húanoyte, eftandooSá»

tofó,foy tal o r aido, que parecia virfe

abayxo todo o edifício, com ruina de to-

das as paredes , fem ígnacio fe ren*

der a eíks medos. Mas antes vendo-o

os demónios taõ intrépido , quizeraõ

augmentar os horrores invifiveis com os

manifeftos, apparccendolhe em medo*

nhãs , & monttruofas figuras , que fup-

poíío ao principio o perturbavaõ com o

natural pavor , advertio logo que ne-

nhum mal lhe podiaô fazer,fcm Deoslhe

dar eíía licença \ & cobrando animo os

defafiava a todos , dizendolhes .• Sevirfr

des â atormentarme compermjjaõ de Dees %

'aquiertott&ao 'dos fujo Jazey de mim ô

que VGsejla, comedido. Mas fe os ameaços

fó fé vofos,fem mais forçat
qué a deffes ap.

parentes efpantòs, para que vindes a ame-

drontamos como a meninos ? Com o herói-

co aclo defte gloriofo íucceffo ficou ven-

cido o demónio, depois de provocado

alli ígnaciocom eftas vifagens defeuber*

tas , & cobrando experimentados alen-

tos para nunca mais o temer ;
como jà o

havia temido em Manreza no Hofpital

daquclla Cidade; & na cova de fua peni-

tencia, & também no Hofpital de alca-

là, deíprezando fempre todos os íeus cf«

pantofos medos. Defta iorte com as re-

petidas experiências do feu confiante

animo, temia taõ pouco aos demónios,

& os demónios o temiaõ tanto ,
que co-

mo fe foffem gatos ,ou perros,os afugen-

tava com hum bordão , & tal vez com

nua fó voz.

3 ¥7 MhumdosHofpitaesdeVcne-

%2j za, onde fervia5 aos}enfcrmos.os

companheyros de Santo ígnacio, & tam-

bém elle, havia húa mulher enfermeyra,

& juntamente appticada aomimfterioda

cozjnha } a qual todas as vezes que via

aíli os Padres, osolhava com carregado

rofto, & notada carranca,dizenrio cõtra

elles

i

'



Livro
elks muyras injurias. E| parecendo, que
tudo il\o era etfeyto do feu mao natural,
& terrível condição; depois confiou, q
andava poíTuida do demónio; porque em
hum dia, atormentando fe ella aíimeí-
ma, & dando horríveis brados,fequey-
xava furiofamente dos Padres , & dizia :

Aydemimimuytotrabalhey,para que
naóviefTcm aqui ,&o naõ pude fazer,
nem embaraçar efta fua vinda : maldito
qa quem caos trouxe. VcVnaõ fabeis
(acrefeentou, fallando entaô com os que
«ouviaõ_)quemelIesfaõ,&cuosconhe.
ço muy bem ? Sa5 excellentes Varões de
muytas letras, & muyra fantidade. Mas
nao deyxava o demónio ainda neítes feus
touvores o grande ódio que lhes tinha,
« o muy to que os temia

; porque no
melmo tempo fequeyxava deiles, & os
afrontava com a mefma fúria de diabóli-
cas injurias, em quanto perfeverouaflim
dominada pelo maligno efpirito.

4 No tempo em que Santo ígnacio
repugnava aceytar o governo geral da
^ompanhia,confeflando fe indigniffimo
deite Superiorado, queporeleyçaó dos
léus Gompanheyros,& vontade conhe-
cidade Deoslhecahiafobreos hõbros-
entrou o demónio no corpo de hum cria^
oo domeítico por nome Mattheos, quá-
do

o bantoleíiava aufente da cafa ^ha-
via ido a coníukar hum Religiofo de S.
jranciico, que entaõera o feu Gonfcf.
lorjademuycotempo.E

a intençaõque
o levava a oufear cftc feu Confeffor, foy
para ouvir de fua boca , como de Ora-
cujo (porque verdadeyramente era Va-
MoSantoJalgumfinal da Divina difpo-
líçao,em ordem a aceytar elle o cargo,
de que fe defejava livrar , como dizemosem

,°ut"Pftc
> Prevendo tudo o fuc

cedido deita fua eleyçaò.
f E por querer Deos premiar a srã-

de humildade do (eu fervo, permittio
que a foberba do demónio rendida ao
leu império, fofo também final de fer
eleyçso Divina a do íeu Generalato- Por .
que compadecidos os íeus Companhey •

ros do mifcravel familiar da caía,f?zeraõ

Quarto.
t
>»

quanto podiaõ para o livrarem do de-
n>oniocom asorações década hum, &
principal meute com a dos exorcífmos
da ígreja>fem o mao efpirito ceder, nem
a húas, nem a outras. Mas antes no tem*
põem queeíiesoperfeguiaó, apertava o
demónio taõ furiofamente ao feu pofíui -

do, que dando com elle em terra, o ferra-
va nella de tal forte , que a força de dez
homens naô era baftante ao poderem
levantar. Gritava o trifte moço,efcuma*
va pela boca , eírrabuxava com todo o-
corpo ;& principalmente quando exor-
cizavaõ ao demónio, & faziaõ fobre elíc
o final da Cruz , era mayor o tormento.
Porque em qualquer parte fobre que fe
lhe faziaofagraJo final, por fe ver me-
donhamente inchada, fefentia ir fugin-
do o inimigo da Cruz de Chrifto, dcíin-
chando a boca, & faltando a incharihe a
garganta, & da garganta ao peyto , fem
lazer mais que temer a Cruz , & ircon-
tinuartdo em atormentar aoafflido mo-
ço. E vendo os compadecidos Padres, ó
nada obrava© tantas deprecações, amea-
çarão ao demónio com a vinda de ígna-
cio, quebro em chegando o fana fahir
muyto a feu pezar. Eentaõ ouvindo o
demónio o nome de ígnacio, foraõ mais
horríveis os gritos do defgraçadoener.
gumeno:& como defpedaçando-íe, di.3
zia : Naò me nomeeis a Ignacio,que heo
mayor inimigo que tenho

\ confeíTando
tantas vezes eíre feu temor, quantas o
ameaçava© com ígnacio j até que elle em
chegando, & informado do fuccedido,fe
recolheo com o endemoninhado em hum
apofenta, levando o comíigo , & depois
de breve oraçac^o livrou do demónio. E
ainda que em outras occaiíões tinha con-
reííado o demónio quanto temia a Igna-
cio ;como ao feu mayor inimigo

, neíta
paliou da confiíTaó da boca à vingança
por obra

; porque eítando o Santo dor-
mindo, lhe quiz tirar a vida , apertando-
lhe de tal forte a garganta, que naô podia
nomear onome de JêSUS , fendo efta a
arma com que ocoftumava affugentar.
Mas do modo que pode, & forcejando

X ij contra â

í
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144 ^iflU è Tatriarcha $<mto Igmcio de Loyola,

O cftaVa afogando ,
pronunciou o fagra- cafa, tàffitm, <iue vinha para e,U o mcf

-

SH o demomo , cotio que o logo pafltf junco a É ^fi fero lhe tocar,

devxou cofella ft preZa, que po?muy hum««Mb bruço, que com ronco

íoffafSõ era bL ouvido dos que tartareo* & ftfctffe,
Ce fe^ouviríem ar-

^^SSrSmS^^%iM ticuUryo? algu3.Porcaufadetevigt.
auw&aepexty ^..wv. r

UascanioeU^nfeirmo, mas no teumef.

& jjl. mo vigor a ehartdade paternal >
porque-

"'T
*

ordenou para os feus fubiitos , q quan-

6 T^TOColkgiQdeLoreto,CaCa do fe valem ««S^f^á^NI de N. Senhora 4a.mçfmainyo» n.ias, os aiaildaíTem-iO Padre Reycor, re-

r«.fft nouco detols de mandar Santo querendo, que os naô molettaífem a d-

?^* 'J^ltKtefuwtciwmo bs.Erentindoemhúrnoytsquelheba.

SS&KS^SS^ >M na porte , * também d
i
correndo ,ÃSSS haviade que fenaalgum dos .«otlwtojO»»^

tp o*»^J*22oBm as armas da dou&Um prirocyra.Sç fçgund* vez, af-.^S^lS n^cmob^aoutrascantas^majsve,
Companma , jmwyi^m p^. s T". ,JJ „„c ni!(>m narece que pedia a entrada.

2"íSfJEE terribi iflima ruína: drofoindifcwo.fazedoofinalda Cruz,

iSHS rfaaas SSissas: íOg

tis^janeílas^como movidas de algum

tyfaôde arrebatado vento; m também

^s carreyrasgue junto aos apoiemos, &
fobreelles fe prefentiaS femelhantes. às

deeípantofos animaes. Menos malferia

tpda efta inquietação , fe os demónios

naã paíTaíTem a hm outra nwyor j
por

myaerio,acabQuem hum diabólico abai.

lo dentro do cubiqulo, como le entraííe,

& fahiíle hum turbulento moinho de

vento. , . „

8 A eftes efpantos do corpo lc niao

fcsuindo outros mais perigoíos •,
porque

«.U.llaíie^ía^ro^-y,^- chegavaó ao interior doefpinto ,pa« o

SnS ehe>avao a moleíbr aos queeraneceOana mayor paciência, Lo

SnoIíUU^oSS o fizeraõ m primeyro que fe*&*^r&
ffiiTadruaa i ?(irw Irmtf nofío de monio ca n as lançadas da alma,foy hum

*S2\t\S danoo com eUc em terra, Irmaó Noviço ,
Coadjutor Flamengo,

2S do que vivo/O Padre Rçy> verde, em trags IVlounfco,& ro.to de ti

^^S'aisoquepadecia5oS fub. .hia?^^^^f*Sffi£
Hitns que a fua própria perturbação, eido deo ver eneitado de tao aei^ou

ziarícolh«ao8 «ut,ic«!osAàÇudados que tinha deyxado.^ ov,«°
f^;

feus quotidianos ddVdos Jh«> faau af- que eutao eftava (ecolhido_,
HWN

. Vmhfia deftas novtes , ouvindo lhererpandeota&couftante naperfeve-

chegar aonde (couviamajsvivo Qeiirc vlng«d»fuatepaft« , ao delp.dirle o«
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Aia prefença, o bafejou com ta5 peíhlen-
tc hálito no rofto , que fe coníiderou
morto com tal fedor ; & por dous dias
ninguém oulava a entrar naquelle apo-
fento.Naô parava o demónio com as fuás
invenções de infeftar aos que viviaõ na.
quelle novo Collegio , fem valerem as
virtudes de exorcitmos , & relíquias.
Guardava Dcos para Santo Ignacio o re-
iugio de taô porfiada opprefTaõ; porque
dandolhe a noticia o Padre Reytor por
carta fua,do que padeciaõ os feus filhos,

compadecido elle na repofta que fez, &
fallandocomtodos,depoisde os animar
para a paciencia^lhes promettia pedir a
Deoso favor defejado. E fendo ouvida
cfta promeffaemvoz alta , cobrarão to-
dos animo com a efperança do feu remé-
dio; & os demoniosjcomo fe aquellas
duas regras foíTem intimadas contra el-
les, deyxàraô a morada daquella Cafa ,
que nunca mais fentío , nem levemente
as fuás diabólicas perfeguições.

CAPITULO II.

De quanto temem os demónios a Santo
Ignacio depois de morto.

§> I.

9 T^T A Cidade de Senna por doze
X^í annos , & permiíTaó Divina ,

atormentavaó os demónios a húa don-
zeUa Jacoba do Prado , com horríveis
vifões, continuado martyrio de açou-
tes, inconíòlavel vida, & affiicçóes fem
remédio, &fóo vcyo a ter na Imagem
de Santo lgnacio,que lhe deraô para fua
oefenfa. E com taõ prodigiofa maravt-
lha , que logo os demónios deyxàraô de
lhe atormentar o corpo ; mas naó de a ef-

partargritando,ôc.ameaç^ndo-a
, fenaõ

.lançava fora a lmagem,quediziaõ,erade
num grande feu inimigo. Evendo.fe el-
lataõfeguracomafua Imagem, os def-
afiava

, zombando dos feus ameaços, &
dizendo, que os naõ temia,nem fugia da

Quarto. %^
íua fúria , inflando elles com terríveis
bramidos, que naó lhesmoítraíTeaquel.
Ia taõ aborrecida lmagem,&- que deyxaf-
fe de a trazer. E porque em húa occaíiaõ
quizeuriofa mente ver fe era certa a for-
taleza,queemíi experimentava,& os
demónios temiaõ, apartando de íi a San «

ta Imagem, logo os demónios a fizeraõ
iofrer a fua ameaçada crueldade, dey
xando-a quaíà morta. E ainda que depois
de tornar em íi, armando.íe com a fua
Imagem , entendeo quejà os demónios a
naó acometeriáo mais, depoz de todo a
Imagem; mas elles, que fe não defcuyda-
vão, a inveftirão com o mefmo ímpeto,
& a não deyxàrão fem a verem outra vez
defendida com o feu efeudo, do qual fe
não defarmou mais, tendo jà fofrido tá.
to à fua cufta,por juftos juízos de Deos,
efias experiências.

10 Outra endemoninhada com dez
annos de intoleráveis tormentos em Ar-
ies de França, por virtude de huns ca«
bellos do Santo, que certo Religiolo da
Companhia oceul tamente lhe poz ao
pefcoçoem hum reiicario,que trazia cõ-
íigo

; o demónio então efeonjurado, bra->
dando dízia^ que o queymavão, & abra *

zavão os cabellos daquelle. E pergunta*
do pelo Religiofo, quem era aquelle qu e
o queymava com feus cabellos ?O que h e
teu Padre, refpondeo elle, mas fem lhe
pronunciar onome,quenãodhTe, fenão
aepois de muyto apertado , para que o
nomea(Te,& jà então o não pode callar.

He o Bernaventurado Santo Ignacio,pori
fobrenome Loyola. E logo o exorciíla,
defeuberta jà a fraqueza , & temor do
demónio, repetindo muytas vezes a eífi»

cacia daquelle prcceyto de Chrifto: Im>
pêro tibi , acrefeentava , per merita Beati
Içnatii. Porém fempre a energúmena ca-
da vez mais eftrcmccida, fe parava como
morta : & tornando em Ç\ ajoelhou toda
atemorizada, dizendo nel la o demónio,
que por não fer mais atormentado pelos
defprezos,que fazia de Ignacio, os fuf-

pendia , poríer elle o mais formidável
Santo^que contra fi tinha.

Xiij 11 En?
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,i Fm outro exemplo, muytopa. naô voltara, por obedecer aoimperiodô

*JxL com os dous precedentes na du. Santo Ignacio. E que dous íahirao de-

^«^mw^-p^iidospelo de- pois,cedendo à virtude de S. Fnnafco

mTn!o moftrou Deos quanto poder ti; Xavier. Efta entrada no corpo da afíU-

SdeSsanto Ignacio contra a diffima donzdla repetirão os dous duas

^LncSernal. Porque em Malhorca vezes, ate que de todoo deyxarao,por.

CcrueSo demónio atormentava queoslançàra Santo lgnac^&S.Fran-

h^a onze annos a Catharina de Roca, cifeo Xavier , dobrando.fe as maravi.

huasvez^s evantando-a no ar, outras lhas para gloriados mehnos Santos.na

XfflU^t^â^ hora ultima da fahida deftes demónios.

Saô levantarmuvtos homens,& de Porque beyjando eila pnmeyro os pésW iWto robuiías : jà a fazia ladrar das Imagens dos dous gloriofos Santos,

SmooSroH grunhir como porco, & para as quaes olhava tremendo,afiW
SSetordada de fentidos, que va, que elles eftavaó prCfentes,cercados

KSdfd^.ccinacíbeç.pchsp^ de cekfii.es ^andores. E por boca

redes E depois de exorcizadoo demo- da endemoninhada d.ffe ,
quando fahia

nio muytas vezes ,&nunca aproveyca*

doefte poderofo remédio da Igreja, ce-

ó>oa hua firma de Santo Ignacjo, viven-

do depois a mulher o reftante da lua vi-

da com a quietaçaóA foíTego delejado.

,-. , §» II»

-'•' ."'
'

'

EM Huete, irada húa mulher cõ-

trahua fua filha, a deu a três

demónios , os quaes logo fe fizeraõ fe-

nhores daeafa , que lhe davaõ. E fendo

levada à Igreja do Gollegio da Compa

12

hum dos demónios : Ah, que pudera eu ^
fer femelhante a vòs-outros .' E ella di«

zia-.Oh queluz,oh que claridade me ce»

ga !Oh Santos, oh refplandor grande •

Ecom ifto a deyiíàraó os dous, & ella

ficou gozando inteyra paz, & muytq

obrigada aos feus libertadores»

x 9 Ikjf O feguinte cafo exceàe muy-

J^^ toa gloria de Santo Ignacio

à que deyxamos tfçrito no referido.

s

III

«orc&mos t davaô cllcs a entender o demónio, masos dehua legtao inteyra,

muno que fentiaó o toque da firma de atormentava» por muytos annos a qua-

SÒ Ignacio.queno nilmotempofoy tro irmãs, hDa caiada,* as três foltey.

appÚcala ao tirpo da endemoninhada, ras, nobres,& deboa vida. E nao ío com

pÇomettendoelles.queempaffandohum a crueldade de lhes mort.fica os corpos

mez fahiriaô , & cumpririaó a (ua pala- com açoutes,& golpes ;
mas também as

vlaporrefpeytodeSantoIgnacto, & S. almascom os eíi mulos da carne ;
con-

Francifco Xavier.aos quais davão por feflavaó ellasmcfmaS,que os demomos,

fiadores doquepromettiaó. E pareceu- para lhes fazerem perder a graça de

doZ IcriEdo ao tempo configna- Ocos, daqualelleshav.ao cahtdo^nca-

dofov levada a energúmena à mefma minhavaóasíuasaítucia S ;& por ido ja

Igre a,& íugardapromeira,.para fe ver çomtorp.nimos peofamentos , que v,o-

efléfim;masconflou,quedepoisdepa(. lentamente lhe afeavao a fua honeíhda.

fado "gumtelofetu aatorLntarem, de ;,à com enormute palavras , pror

voltarão de novo à fua primeyra mora- nunciadas contra a fua conheada mo-

da & os arguhia o exorafta /por falta- dettia , lhes davaõ elles tao cont.nuada

rem
*

fua palavra. E os demónios ref- bataria. E depo.sde «.tentados muytos,

ponde aó, que por elle haver fallado có & grandes remedtos de jifitas ao Tem-

fmmfonosprimeyros exorcifmos ;
effe pio de Noffa Senhora do Lote»

,_
dç



& pela devoção que tivera a Maria San-
tifíima.

ijf Alguns daquelles mefraos de*
monios , para eícurecerem a gloria dd
Santo Ignacio, dizião , que outros San»

'Livro Quarto*
}

'

14fcraÇõcs,& relíquias de Santos, de inter, não fahiria elle ; finalmente fahio venciecuoes de Varões juftos,* repetida ai- do,& confetTou, que aquella relíquia aguas vezçp a cfficaz virtude dos exorcif. abrazava. E em fatisfaçáo de haver iniumos da Igreja contra toda aquella perti- nado com tantas palavras ao Santo, três-
naciainíernal,nãocediãoa elles os de- vezes lhe chamou Santo Ignacio, dizen*momos

} porque guardava Deos para do que elle o lançava fora daquelle cor-para Santo Ignacio efta vitoria da Com- po por íua humildade, por fua paciência*panhia.em queertavaõatéallitriunfan. & -»<•^—*

teses malignos efpiritos. Vifitandoem
hOa cccafíaô a cala das defconfoladas
mulheres hum Religiofo da Companhia
leu Confeíícr, ao tempoem que fe efta-
vão repetindoos cotfumadol exorcif. Sdí|SSte^a^XbS
iTTfm

C

o
Crm0

t
OU

C

T^a
í
aredeí Ca' mulh««,os faziáo fahir

; mas ao tempo

t\ T? ° Vl?^ hu
\
eíiamPa d? Pa « da f̂ ida confeffavão, que a Santo2»pel, & Imagem de banto Ignacio. E logo cio queria Deos naquella oceafíão dar aos demónios começarão a dizer em hor* gloria de vencedor.Ourros demónios ferendasvozes -Aquella Imagem he de iraváocontra Lúcifer, blasfemando, 5csanto lgnacioFundador da Companhia, perguntando, onde eftava o íeu poderdo qual fomos gravemente atormenta, pois baítava a figura de hum Clérigocos. h. levados da diabólica fana, & re. pintadaem hum papeUara os lançar fó-pc t ida vingança lhe chamavão pelado, ra daquelles corpos, fem elíes lhe pode-

? í
CÍg0, L Pcrgu

r
n"dof.Porq lhe rem refiftir. Algúas vezes no tempo da

f» T, * a
™* > i

efP°nderd
,
õ
> P ^ ^^njuração dos exorcifmos , diziãocera valvo

, & de pouca barba,& náo rinha M ão havemos de fahir , íenão invocado|ernasaguaesA húa delias quebrada;* Samo Ignacio
j porqaflim fequerDeos

q por haver chorado tanto , que as fuás fervir delle. E bem o moftràráo no tem*

Sr^r° ^g'nd?' ,he ch2
?avâo P° em *» ouvirão dizer ao Sacerdote :

ctf^Al Tí!V
Iai

?
eRt

?
n(
J

-fe , Impero tibtper menta Beati Ignatii
j por*que por elle vir de Hefpanha a Itália pa

, que hiaõ fahindo bravamenFe furioíos \

2auil
t0tm

A
nT '

fen
\
deyxar & os Pc^ dize«do

: Ay, ay, Deos , como nos pri!leguir, ainda depois de morto o trata- vas da gloria, para a dar a efle Clérigo
vaocomaquellas afrontas. :.

.

eoxo,& vefgo^Liaõ eftas irmãsavida
14 E começando a fahir alguns dos de Santo Ignacio > & aflimcomoapplica-

principaes demónios do corpo de húa vaõ o capitulo lido à cabeça , ou ao pey>
daquelías irmãs, cedendo jà ao império to, fe viaó violentados os demónios a ircie banto Ignacio muytocontra a íua vó. fahindo. Dous mezes durou efta bata.
rade,animavaofe todas com a efperança, lha , acabando de fahir todos aquellesque elte bom principio lhes dava,parafe demonios,ôc ficandoentaõ asquatroir-
Jivrarem da fua cruel opprcíTaõ. Pouco más muyto favorecidas da Mãy de Deos,
tíepois levantarão outra vez os demo- por haverem perfeverado na fua honeftnos as fuás horríveis vozes , defcobrin- ridadeem todo aqueíle tempo taõ arrif-co hua relíquia do Santo, que também a cada, quanto a combatiaõ os cruéis ini-

.fento outro Religiofo da Companhia, Deoscomhum grandedom de Oraçaõ,
dizendo, que por virtude da relíquia de que lhe durou pelo reítante da vida ,&Santo Ignacio, todos havião de fer lan- no fim delia, que foy na vefpera de Santo
çados tora donde eftavao.E hum dos de- Ignacio, piamente podemos confrderar,
monios, que arrogantemente proteflava que voou fua alma a coroarfe da gloria ,

fê
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CAPITULO III.

Da mefma matéria.

Vifo do TatrUrcbá Santo Ignacio de Loyola,

fe houvermos de crer o quediífe hum
,

demónio, affirmando,que o mefmo San.

to Ignacio a mettèra no Ceo. A outra ir-

mã de menor idade chamada Livia ,paf-

fados dous annos , voltarão a atormen-

tar os mefmos demónios,& devia de fer

affimneceffariono juízo de Deos; mas

era com limitação de tempo o que elles

lhe faziaõ padecer, pois íó em cafa lida-

va com eftes feus inimigos, dizendo el-

les mefmos,que Santo Ignacio queria, q
na Igreja eftivcífe foffegada , aflirtindo à

§. I.

16 EM Sevilha vivia húa mulher en-

ganada por trato domeftico cõ

o demónio, porellc a ver de génio tão

w. - brutal, que lhenaõ conhecia as fuás af-

pregação, & fem experimentar os léus tucias, crendo a miferavel,que elle era

tormentos. E ainda em cafa a oppreífaó hum homem;como os outros ;
porq lhe

era tnuyto aliviada , porque húa menina apparecia , & fallava em figura humana.

na hora de mayor fúria de Livia , fazen

doo final da Cruz , mandava ao demo-

nio em nome de Santo Ignacio ,
que eíH-

veíTe quieto,& elle lhe obedecia. E ou-

tras vezes eítandoellaaflim furiofa ale

E chegado o tempo de fe compadecer

Deos deita pcccadora por meyo de húa

Divina infpiração, reparou ella na fua

perigofa vida , defcobrindo a fua con.

ciência a hum Confeffor da Companhia,

vava a menina aonde queria,pegandolhe que a animou a fazer hua conhuaó gerai,

em algúa parte do veftido ; & dizendo fcella fe voltou para cafa com efta de-

no mefmo tempo outro demónio com terminação, refoluta afe aparelhar com

muyta rifada, quehúa formiga abalava a o devido exame das fuás culpas. Nefte

hum Elefante: pofto queo demónio pro- tempo lhe fez vifita hum Romeyro che-

teftava , que naõ era a menina que o le- gado de Roma ,& moftrando«fe na pra»

vava, fenaõo feu Anjo da guarda, & Sã- tica compadecido de quem ohofpeda-

to Ignacio, que por íeu meyo o manda- va , defejou fabe.r delia a caufa da pro-

va,como pejando-fe de que o viíTem obe- funda trifteza , que fe lhe deícobria no

decer à mnocente menina. Finalmente carregado femblante. E ella crendo no

fahiráo também os demónios do corpo que via , & ouvia ,lhe duvidou no mon-

de Livia, dizendo muytos , que o Ar- vodafuacompayxaõ,dizendolhe,&quc

chanjo de Santo Ignacio os mandava fa- fe vos dà a vòs, que eu efteja triftc? Põe

hir , confirmada com o que elles dizião, voííò bem,reípondeo o peregrino ; & fa-

de íer hum Archanjo o da guarda de Sã. bey,q eu venho agora de Roma,& trago

to Ignacio a tradição , como fe diz na comigo muytas indulgências para a hora

Hiftoria de fua vida.A dita donzella Li- da morte ; & íereis bem afortunada fe

via via muytas vezes a Santo Ignacio viveres até chegares àquellahora, como

açoutandocomhum açoute de fogo aos atégora tendes vivido ;
pois tendes nef-

demónios ,& elles fugindo te merofos, tas indulgências fegura a voíía falvaçaó,

& efpantados. affim como eu tenho,& moftro neite ha-

bito,emque me vedes veftido. Eftais

mais certa de que vos haveis de /alvar

pelas voífas obras , do que pela miferi-

^l^ cordíade Deos ? Ou cuydais,que valem

mais as voíTas lagrimas,do que o feu fan -

gue, dando ouvidos ao que vos acon»

íelha hum ConfeíTor ? Confiay, filha , em

Dcos,vivey com goíto , fazendo a voíTa

vontade.



' Livro Quarto. 4#
vontade como atégora,&: naõ procurei» que na onrra vida, de !.l na 6 tendes que
oiHracouí*.

.. j( .,
operar. Mas nem com elía nova inven-

j 7 A dí t a mulher jaeocaminhada por çaõ a pode o demónio enganar : porque
,
Lk.os, inieriodo , que naõ podia fer ko~ os confeitos que lhe dava o Confeífor
mcoí , o que lhe tocw no fegredo de encaminhados por Deos,a faziaõ conhe^
Jwíiiâ vida, nem também bom coníe- cer o feu períeguidor. O qual indo feihtyro, o que a perfuadta a viver como outra vez defprezado , impetuofamente
.dMMttiJhc^fie^ueiâo tinha conheci, lhe tirou por força das mios a Imagem«o »* trataífe de deyxar o disfarce da do Santo, & lançando.a no fogo defao-jmfor* com que fe encobria. E refpon. pareceo, tomando enca5 ella mavox oo£dendoa líioo di&mulado Romeyro , <f

fiança na protecção do feu dcfenfor,por-
«He tíie diria por outro modo quem era, que a Imagem ícm a queymar o foso lhe
iazenobpublicaafuamividajdcyxou faltou no regaço. No dia antecedente aoamipreitnça, infinuando por ameaços do fim de fua coofiíTaõ, quando ià havia*ua facai vingança. Voltou iogo a afíli- de commungar.teve outro aílalro do de-Xia, «atemorizada mulher adizerore- moaio, mas naô em figura viíiveLnem Icólendo ao leu Coufeffor

, & ellc animan. efpanto de terrores : vendo-fe a mifera.
tio a a deíprezar aqudks temores com vd mulher caõ apertada com a eonfíde»
ílguns defensivos de devoção , entre el- raçaõ de fuás culpas , que defefperando
ies lhe deu nua Imagem de Santo Igna- da mifericordia Divina , fe quiz enfor-ciocom advertência de nunca eftar fe.n car; repetindo três vezes as voltas dotmt con^ndo no patrocínio do Santo meímo laçocom quefequeria fufpender-
«iwnaconíeinada,* arrependida peni- porqueoutras tantas fe achava folia, àZtente

, continuava no aparelho da fua da apertando«oeila na ukima de talmo.
connííao

,; quando lhe appareceo de novo do, que fe oao pudeffe defatar. £ enten.V oemonio
, & íem paffar da porta do dendtx que ifto era favor de Oeos . meiapoiento para dentro, porquea imagem diante a iníerceííaõ de Santo ígnaciode Santo Ignacioo mó deyxava chegar, foy a informar do fuecedido ao feu Con'

lhe pedia pela fua boa amizade de fete feíTor, que depois de a ouvir confeíTar«mos, que a
i

deyw/fe,& a naS tiveíle & arrepender deite peccado, a abfolveo'comugo t aJcguraodolhc , que lhe cor- & recebeo a fagrada Communhaõ. Norelponuena uo fiei, como dantes. Po* outro dia naõ faltou o defefperado de-rem,como eihnaó dava ouvidos ao que momo, apparecendo à fua antiga confer-
jne oizia

, antes te abraçava mais com a te na figura de mancebo , que havia fido-santa Imagem
i ;
o demónio defappare- o feu pnmeyro conhecimento

j & com
ceo,prece4endc» primeyro hum horrível irada carranca lhe diííe,queaquella mal-ciWo na fua fahida. vada Imagem, & aquelle maldito Gon-

18 Voicoudicnodiafcguintcdif. feíTor, os havia defunido da fua família;-
iarçado com a figura de húa velha, &fin. ridade

j & defpedmdo.fe eftrondofa.
toifKto4e também confefTada do mefmo mente, a deyKOU para femore-
Padre feu Confeífor, lhe vinha a dizer

r

oa íua parte , que eftaado orando por
cila a Deos, o mefmo Senhor lhe diOcra,
que naõ falíaíTeemhíia mulher

, que ha-
via vivido em commercio infa me com o

§. IÍ.

' M Aííorga .Cidade do ílcyno
tdePoíoma ,hQa hobre Matro-

Kõ^TÊrt^ ™*™*£&« e„deÍo„Ú™da „asavuoiao «rto.lhedizia a boa velha: repotos do que lhe per«untavafi em

Tuãdca s
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'250 ?F«fa ^o Tatriarcfa Santo Ignacio de Loyola y

Tudefca,& a Rutena,fem cila íaber mais E querendo o dar à energúmena ,
o dej

aue a materna. Defcobria muytas cou - monio, que a dominava, a tazia temer,õc

fcsocculcas, contavaoque fe dizia em retirarfe do livro, para q lhe naô tocaflc,

cftendidas diftancias ;& depois de vc formando no mefmo tempo enforcados

remos Hereges, que nada aprovcytavaó roncos. EmaõoPadrc Reytor efconju-

os remédios a pplicados por clles para a rava ao demónio ,& obrigava a que dil-

livrarem, a entregarão aos Padres da Iene de que fe temia, Daquella Imagem

Companhia :& a primeyra advertência de Santo lgnacio,refpondeo o demónio,

do Padre Reytor foy faber , fe aquella que tu meteíte ahi dentro. E efpantados

mulher fe conteffava , eílando prefente do que viaõ os Hereges,que cftavao prc

hum obftinadiffimo Calvinifta , coftu- fentes , diffe hum dclles , todo funofo

madoa zombar do que via fazer aos Sa- fallando com o Padre Reytor :

:

Vos Pa-

cerdotes exorciftas em femelhantes oc- piftas là vos entendeis com os diabos, x

cafióes. E voltando-fe para ellc o zelofo fazeis com elles tudo o que quereis. N ao

Prelado lhe diffe :Jà quevòs com far- digais effa brutalidade, lhe lahio adizer

cantes rizos murmurais do fanto cere

monial dos exorcifmos da Igreja Catho

lica,chamay os voffosMiniftros,&Sacer

dotes cifmaticos, &conftarà do que el

les, 16 nós fizermos, aonde eítà o domi

hum zeloío Padre,que o ouvio ; & enca-

rando nelle, acrefeentou : Senaõ baíiaõ

ainda os finaes,que aqui eftaõ viftos, pa-

ra credito da verdade,pedíremos aDeos,

que fe a fé que vos profeíTais he verda-
ICSjôtnOSn^Cimwa, a^u«j\- wi» v~^...i ^ ~-

j
—

t ;„ ,i

nio fobre os demónios. Erefpondendo o deyra,o demónio que efta neílamulner

Calvinifta; que a arte de efconjurar cf. paffe para mim ,& me atormente quanto

Diritos era própria dos Padres prcfeffo- quizer; & fea FéCathohca he a verda-

Fes da Fé Romana, & naô dos Mimfiros deyra, paffe para vos, & fo por cfpaço de

dafua,nzeffe o Padre Reytor o q cria. hua hora vos atormente.Nao houve que

Entrando logo a vifitar a mulher, & a fa- eftiveíTe pelo partido propofto, & todos

wr prova, fe na verdade eftava endemo- emmudecerao. O Padre Reytor compa-

ninhadas naô tardarão os linaes defia ex- decido da miíeravel mulher ,
offerecen.

periencia, porque a energúmena , tanto do-fc para lhe haver o feu remédio da

que o Padre Reycor lhe lançou agua maõdeDeos,coníignouotempodetres

benta conforme o rito Catholico.&ap- dias para effe fim ; & mandou applicar

nlicou com fe^redo húa relíquia de San. pela mefma intenção efmolas ,
dílcipn-

to Ignacio, logo tremendo , & gritando nas,& outras mortificações dentro no

fuhofamente, dizia, queooffodeSanto Coliegio pelos íeusRehgiofos. Neicn-

Ignacio o atormentava. E porque o Pa- tretanto,quando algum Padre hia a viti-

dre Reytor tanto defejava ver a mulher tar a energúmena , ella o recebia co fíei-

livre do demónio , como aos Hereges agrado conhecido , o que nao tazia Ic a

defenganados da falíidade da fua fey ta, vifica era de algum Herege s
porque lhe

mandou vir o livro da inftituiçaôCal. feftejavamuytoafuaprefença,&lhecha-

vinifta ou qualquer outro do teor dos mava amado amigo- Chegou finalmente

feus dogmas, pa?a que fe déffe à endemo- o tempo de obedecer o demónio ao im-

ninhada. E em ouvindo o demónio o que perio de Deos, &V^™"£*™
o Padre Reytor ordenava, deu finaes de di(Te,queos Jcfuuasde Aflorgacraoos

grande contentamento feu , iníinuando mayores inimigos,que tile tinha,que ce-

nelle o muyto que eftimava a occafiaõ doos havia demeter em ódio de

daqueila experiência. Mas o Padre Rey-

tor tomando primeyro nas mãosolivro

pedido , oceultamente lhe meteo entre

as folhas húa Imagem de Santo Ignacio.

co, para lhes impedir o fruto que faziac.

Que jà intentara pôr fogo ao íeu Collc.

gio,mas que depois de difpofto o feu

principio, fora defeuberto, &naó che°
* gàra



Livro Terceyo.
gàra a atearíe o intentado incêndio. E
que refoluto húa vez a encrar deatro do
fcudomiciIio,para lhes fazer todo o mal,
quepudcírc,Maria,& Ignacio Ihehãviad
impedido o eíirago imaginado.

20 Chegado pois o ultimo dia dos
três determinados para o fim deita tra-
gedia, que era o da feita de N. Senhora
da Candelaria,&olugareícolhido para
íèu theatro a Igreja dos Padres da Com

«51

CAPÍTULO IV.

Continua a mefma matéria.

$. I.

21 A Cidade de Placencia , em
pinhu,^^^^noZ mand^uledío^fSio wT'nro da mefma Caía , como os Hereges Cnllpoir* 51 c n

™™lmo BlíP° ao

tinhaõ divulgado, veyo acfpTriradT?" £SgS £? Pcdr° ?55!
Rel«gi°fos

duzida porforça de grande52£m£ ^^^P?^ a hum
homens, &forLen^hgada!Zz?raõ S2SÍ25SS ^ J

1™ »"«*> nos

diante do Altar de N- S£rfhora,& deW hQ iní J?2?iN Vlda
' & f»<*

fo de gente, que tinha cfta noticia. EaHi mSSL Tf Y ^** dava

para quC conftaííe a todos a v r ude & ££?« 23 ?W*?!*' Foraô os

pode?
, que os íantos exoraimos /em vando h .^1f pd

?
PadrC *$***

'

íobreos demónios, antes de ícaro

S

W /t ^ a Iímgem de Santo
a pratica deflefagradoRito!deS ? de S Â^V àèSf**t^ X*-
momo taõ horrendo bramido, que aí." p efení SSSSSK SA*** *

morizou a todos os que depds foraô tffi
*.fcuydad^Chnftaô, en.

teíiemunhas de viíta daqueik efpeda SrfflSS25^ aaverfaô^e {«** à

culo, feguindo-íe b*o húa breve èthnr £2
*° facramental

'
cr* dentada pe*

povomuyta devoção /plantoK dores^toSSSE? 22 T^*™3

mas, & contrição de Dcceado^ Vnf £ havendo
Ja quarenta horas, qUe

demon^obrildofdizer;^^ ES*** 1 CÒT'
fe? Podero P<*re

íaõ Divina- por virtude de na^n
r £lan*boca. E quando o demónio hiaad.èteXSte&S Sd

v
0íque

r
jàd,ede^um modo fe

ando a todos com hum tremendo br.Hn
' "T ?

^ ^* a Vlda
>
te™ndo.fe

deo com impetuoíb, defoeio quedíffi!
Cavacos conhecidos

,
o apertava com

na,& de Ignacio. SSSSSdS M ZT""^ Parccefido^• «nifcw*

& outro ooder nnrL! ' vel,quehuafcrpente interior o defpeda.

or-fen e Inri Ja ° C°nCUrfo
*
ava às untadas. E jà antes de chefiarempr^iente, dando o demónio com a pnrí-» ,-,c n^„,. L r

/«««uva wtncgarcm
roomahada em! terra , ficou el a «nín

"

» I ' ? Saccrdotc ™>?.'o «peri-
morta por aígum e^açodTteZ^

m^»d° em eíconjurar demónios, havia

depois de jàlfvre & mCllT a

,f°
emlan«ar fóra ° l"* dt"a na.

havia padecido
*

cor* "ttí queliecorpo.entendendo por alguns fi,

que eftava devedora Ocos So Se *5fi££2*ÍT&* e(?m^°-'
»hor,renunciouo Calvamímo & pS.' 5S*ÍS»SSÍ^*!» & fOTÇa

fr^/-,^^!.— oos lagraaos exorciímos
; mas antesfcflo.ua Fé Catholica.

, 7
_ "••'u.i j uitia ames

proteítava, que naó havia de fahir da
morada, que erafua.Emoítrandolhe en-
tão humdosdous Padres a Imagem de
Santo Ignacio, para que o demónio fe

rendefíe
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W ftda doVatriarcba Santo IgttadodeLoyola,

rcndeffe à fua vifta,& ao império do Si- **»»*mU»«J^Wj*«g£
to,diífe clle em altas vozes : Sahirey.fa- rmnarent. E hum dgn^ffi ,

faUan

2 O outro Padre , que levava a Imagem ria o mayor goíío ,
quando viffe a todos

dê?S^ SvS, t.mbcm a mof. os Jefuics enforcados : Mhd fèi fore

l°?Zt™JiefaltLl Eacrefcentou, ^^^^r^,«.^^-
L #. E intimandolhe o exorcift a, lo pendentes afmeret. E naohc outro o

^efthiffeemnomedeDeos^daVir. motivo dcftc «to, ferojo~££
oem Maria,& dos dous Santos , fazendo ver o demónio muytas vezes frultratío

g uZ It^lirnracaô o grande con- nas invenções com que arma a perda da

^SSSSãSSSi viãl ; o demo- falvaçaõ das almas , por íe lhe opporem

c j j u.,m k^i.;tfp1Urado odevxou carem as luas indultnas lem expenen-

£SSfâ^íS3«^S2 cia,faziaô,& fazem os f-on'os gucr.

dia for"ô o° dous Padres a ver ao man- ra aos encaminhados pela doutrina
,
&

c boTàUvre do dtmonioA mnyto agra- pregação da Companha ,
temendo-fcide

decidoao do*> Santos:'*«M°e feus filhos.como «k««g*J*
. • • o queria dos. Porque, ou acontelhando peccaao-

hl dolquaes o fuííentava pebbraço trociniode noíTo Santo Padre ,
ou apph.

dkevto ,n ut opelo efquerdo,di. cando relíquias & Imagens fuás ou pe^

zenddhé Animo António , que aílim fe fuadindo o ufo dos Sacramentos da Co-

chamava oenergumeno. E dizndo , que fiííaõ , & Communh o ,
ou armando a

emSadvcrfradequantoíelhetinha não fc temer o demónio, ou desfazendo-

gSSmo tempodos feus diabólicos tor- lheos feus enganos ,ou ««^ **

Sos depois de livre delles,lhe ficou mãos as fuás prezas , ou vencendo com

SCd^SSUtt hum peíiikncial a paciência as infernaes vmganças ,
ou

fedor como da palhas quevmadas : & enfinando o fanto exercício da Oração,™qU fe benzeo 'com as reli- ou por mcyo dos fagrados exorciímos

quUsdo" Santos lhe purificarão a boca, da lgreja,ou por outras murtas invoca-

& o^alfviàrão de todasL dores , que lhe çôes efpirituaes ;
fempre andaoem cam-

bviSSeníado o corpo , podendo, panha os filhos de Ignacio , ^™?J>
feWoUváS ao outro díia cora toda a ao demónio das fuás forças. N ao di e-SS^a porbeneficiodos mos nem todos, nem muytos exemptos
lua lâ^e

'J

ecaP;raaa *
derta verdade, nem os contaremos com

feus bemfey tores.
toda aextençáo dos feus cafos ;

mas fe-

^ tt ráo lembrados os que baftarem para con-

* ' Armação do muyto que temem os de-

'« !7Stetemor,quealTugentavaaos monios a Santo Ignacio, ou emfi,ouem

E, demónios à vifta de algúa reli- ícus filhos.

quia de Santo lgnacio,ou ouvindo o feu

nome, os fazia declarados perfeguido- $• aii.

p^STtVa^u^a^as a, ^fe^gyjg-
occalóes affim o confeflaueu.. Por boca O. ve annos por D^^tran.

de hum energúmeno difleraó os demo- ca, & natural de Malta, fonhava muyras

nios,que naõ defeançariaó até na5 lan- vezes, que certos homens |he_ promet

"arem de França aos jefuitas : Sc m» t.áo abundantes riquezas de hum lhe-
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fôuro efcondidojuntoa hua Igreja dif-

tanre do povoado. Eftes fonhos paíTa-

raò depois a vifítas^ que fó ella via ; mas
módeyxavaõdefentir em cafa,vendo»
le algúas coufas , que ella moftrava ,&
lhe traziaóos feus familiares bemfey»
tores , & eraõ próprias de meninas de
taõ poucos annos. O pay , que era offi-

ciai bombardcyro, jànaõ lhe parecendo
bem eftes hofpedes invifíveis , difle húa
vez afilha, que quando elles vieífem, &
lhe fallafTem fora decafa, fizeííe final do
lugar onde eftavaó;& carregou húa ar»
ma, para lhes fazer tiro, ainda que fofTe

fem pontaria certa. E os demónios (por-
que elles eraô os da converfaçaõ da me-
nina ) que fabiaõ delia armação , fe lhe

queyxàraó,& arguhiraõ da infidelida-

de, moftrandolhe provada a intenção do
pay

5
mas muy to fenhores de que lhe naõ

fariaõdanoasíuas balas ,tinhaõ conti-
nuado a devoção das fuás viíicas , jà por
dous annos, com o contentamento da
innocente pelos mimos , que lhe offerta-
va5 algúas vezes de coufas comeftiveis,
como foraó huns figos em húa occafiaõ,

& em outra fazendo muyto natural a re-
prefentaçaó de quem maftigava,para lhe
agradarem comendo com ella. Também
a curàraóde hum apoftema,que tinha
na cabeça,com hum emplafto, a qual boa
obra juntamente com as mais caricias ,

entretinhaõ asconfideraçóes do pay,
para naô entender de todo , mas antes
defeulpar com algúas razões efte com-
mercioda filha com aquelles bemfeyto»
res encantados.

H Nefte tempo hum irmão de Ef-
perança, Clérigo, que fempre fe lhe fa-
zia fufpeytofa a fantaftica amizade da ir.

mázinha,que jàhiacrefcendo na idade,
fez juízo por alguns indícios , de que
poderião fer demónios os que paredão
homens, principalmente colhendo de al-

guns ditos da menina certas palavras de
amizade pacleada entre ella, & os feus
affeyçoados, aíTegurando.a, que naõ te.
rceííe, porque elles eraõ como os outros
homens,& que nada tinha de íuperftiçaõ

*53
prejudicial, o que lhe haviaõ aconfelha-
doem certa Igreja. Com efte conceyto
do que poderia fer , ou jà parecia o que
era,aodavão todos em cafa fobrefalta.
dos : & a mefma menina , que por occa»
fiãode fe benzer a cafa por confelho de
hum Sacerdote ,«fe ouvira chamar dos
feus amigos ,& os vira lançando fe do
muro dentro no feu jardim

; também an.
dava affuírada. E indo em miífaó poc
aquella paragem hum Religiofo da Cô«
panhia, fabendo de tudo o que fica refe«
rido do pay da menina , o perfuadio a

que fe confeíTafíe, & também a filha > que
jà contava onze annos , dandolhe húa
Imagem de Santo Ignacio , para com a
fua vifta ameaçar aos que a coftumaváo
viíítar, a phmeyra vez , que elles a buf-
calfem. Atíimofez animofamente a me-
nina, & os demónios em vendo a Ima-
gem bramarão cpfantados y &maldiffe»
rão aosJefuitas,chamandolhes diabos

j

& fugindo precipitadamente, os impro-
peràráo ainda com peyores imprecações.
E voltando não muyto depois em figura

de horríveis monftros, a menina arma-
da com a Santa Imagem do feu defenfor,
os obrigou a deíefperarem por húa vez,
ficando livre do perigo, em que andava,
de dar a alma ao demónio, porqu« iíTo

era o que elles pertendiáo coníeguír cõ
os feus diabólicos enganos.

CAPITULO V.

Santo Ignacio temido dos demónios em
feusfilhos.

§• I.

29 ^T A vi^a ^° Pa^fe -Baithazar

J/^l Barreyra, Apoftolo de Afri-
ca em Angola, & Guiné , vemos ao de-
mónio temerofo deite grande Miffiona-
río,& filho do eípirito de Santo Ignacio,

pela guerra que fazia ao inferno naquejk
las partes de Africa. Porque aportando
na Ilha Comaflóno,infe(tada pormuy-

y toá
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tu Fida do 9atridrcha Santo Ignâcw de Loyola,

tos annos com efpantofos terrores do moltrou a experiência , quanto fe armi

InLno^ centro
P
daidolatriadaqueiles de torças o temor do inimigo: fctambem

SI , o Padre Manoel Alvarez com- como todas niobaftao para renderem a

oanhevró do Padre Balthazar Barreyra
j

quem o inimigo quer enfraquecer
;
por-

fov vXnaprayahum monftruofo ve, que por mais robujhs,que íejaoas luas,

Kue depois fe entendeo íer hum de. fempre faó forças de inimigo temerofo.

monioreprefentadonaqueUa figura, o Muytas vezes ,
por confiffao domcfmo

qu com horrendos brados chamava Padre Leáo, eraelle o q levava ps aço*

aos quehiaõembarcados em húa multi- «Mc o demónio o que os dava.mas tao

daõ de Aimadias, que por ferem muytas animado íempre o noílo Leão,

,
que poc

em numero,* innumeraveí a gente, que entender, q efta era a vontade de Deos,

conduzião^timidàráo aos habitadores nunca chegou a temer ao dcmomo. t ca

de outras ilhas vizinhas , por fe lhes re- fo houve , em que fendo o Padre Leão

prefentac algáaiuvafaõ de guerra. Ncftc Henriques Rey ror do CoUcgio de Evo-

Lmpo entrou o demónio no corpo de ta, hum Irmão Coadjutor chamado An

húa Gentia, que atormentada por elle dre Annes, aquém também Deos«er

faliava em diverfas línguas: & fendo per. citou nofofnmento dos açoutes dados

S3S humdos feus falfos Sacer. peto demónio- i
kvado hoa noyte pc

o

dotes, que gente era aquella , que fahia feu Confeffor o Padre Brás Gomes ao

fcomrífLrefponLodeloniona «^^SSS
lio taU dos meCmos Gentios , o que até prefença tao induftnado para desprezar

alUíe não Cabia: Éramos nos t que vos que. ao demónio, que nunca mais
;

as luas ai-

remosdeyxarí12.queo Padre nosaçouta, tucias, nem ameaços lhe puderao entra
.

&vivmostmê?ertaios por ejl*s partes, quecer o animo. m>i^^
fm naí ha ulugarparaÁs.Efinao^ i 7 Aonde-^™*£*£
tiolicsrdesõs ãcrifiaos, todos haveis de nal força, que temia ao noiToLeao,ain

^oM«L«fszlftePsiri. Een* da quando elle acendia *********
tão .fecõfiroion eíia reporta com a quey

xa lamentada pelos que hiaó nas Aima-

dias, dizendo a grandes vozes na^mef.

ma língua : O Padre nos acaba aqui. E paf

fados poucos dias conftoii , que os de-

pantos a fua fúria , foy na entrada das

horas de tomar algum defeanço, andan-

do por aquelles dias deívekdo em lhe

tirar das mãos húa alma , por certos ena.

baraços muy to arrifeada. Porque de •

lados poucos mas conauu > que u* uc- t*^«w -- —
•

f
moniosdadicallhadc Comaffónoamca- pois de fofrer os açoutes ,& "««*<**•

çaviõ.còmòa inimigos feus,aos ChriC tumados,juntamete co os mayorcs amea-

táos dc-òucri mifiaõ'da Cdmparihia,por. <m% & terrores para que o bom Padre

quedles erão là açoutados 'pelo Padre. dcfcahiíTe daquelie fe.u cuydado ;
zam-

Ato trazia temeíoíos aos demónios o bou tanto do ^ff^^J^ncL
Padre Balthazar Barreyra, & Deos of.

;
prezado o que ^Jf^l^

zia tão temido, que nao menos que a hu tempo o muito,que gofay >
vedo t ao em

executor da Juftica Divina oconfidera- penhado para lograr aíu preza fe por

vãoarmadocom formidável açoute. ter aquella occat.ao ^ ^Truftrar os

16 Ao Padre Leio Henriques te- feus diabólicos intentos, E nao indm*

mia tantoo demónio, ainda fendo elle o doamos mais«^P»^™^^.
que lhe dava os açoutes, que as muytas, demónio tinha defte filho de Santo Igna.

& repetidas vezes deíia oppreffaó, quã- cio
} por confirmarem todos o melmo ar-

do Deos affim o: permittia para prova gumento,& não haver nelles dreunflan-

do feu fiel fervo ; erao evidentes íinaes cias, que os façao muyto.ditterenccs.

dcque também vinhãoafir os motivos 28 Não faltarão também .cafos, em

do temor do demónio- Neâes exemplos que o demónio cedeo ao íeu valor- nos
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cnergumenosjquedelle livrarão por vir. tanto n^rr V ^A*„,u «« „

"
rude do mefmo Padre Lcô,* m^o dos SSendf£*£>E2£S22famos cxorcifmosda Igreja , dos quaes. der.dgu»*«S fflSSSfa?também hum ío faremos aqui lembra. cio,ikfem faber «UUfeltee frrf.

T?"
do, por ter íingular diverfidadeuo fuc- imaerio1S, „j

ÍCrla ° do

ceno.Havia/pafladohumanno,depoiS l^í,^^S *

de rerlancadoo Padre Leaõ docorpode a fua humddadeàdo Sdrelelõ E1hum energúmeno ao demónio
)
quando taó feliz íucceíTo,qu taSto^rfkS?voltou outra vez a atormentar o mefrao toda a armação das precelrcm da* n-homem, com grande dor, & compayxaõ prias do Padre, nem dasoÚ^m^f

d
dsrsruefc

d
E
en
vrd

a

'l'
as WSSte£2EaK

que o PaXfl «sfor
' a0 Prlm^ro lo™ das primcyras palavrasqueoladreLeaoforaoqueapnmeyra deite Mimítro Apoftolicc , devi™, Ivez poz cm fug.da ao demónio, por de. corpo o pertinaz demon o fSlegação do império de Oeos,Para o man. curiofa admiração os que v.íaô a hl?

«adotUmneira££»$£ »ftttSS l°e'

plicourodosoS meyos,qued.,primeyía Áffl^^ *^
SoSta^ft; ?

°h d
cmacen,os os «-p,os d° «e.

baiariadeexorcifmoslr o-tid^oí
°°r *,de»onl»nos ílhos do Patriar-

çaódo Padre. Era SwSStaSS ífaSSãlBtaíSS^ * VÍr£Udc

ciai o Venerável Padre I»naciode Ál,
?° ' adre Le«> Henriquez, contando o

vedo, 6, fe achava naS clll,*f„ £- ê
conhecimento, que eilc tinha de

Varão exemplar fllmo
, qu-deoot mò/ ??

ccrt"rPcae dcd™ ™* > <!»e naõ
reo olonofo MarrJr-íSr P

l-
failem dos corpos,em que entraò , por

enumero dSiS? T" °»Ç°^°uJejunS do exorcfta, diverfc

SSirXSlfoarS deou"°g^<=dem0n.oM'u=foao

dolheaquellegrandeefauadraôd m Je,T> &ora?a5d°s W'omandaõfahir,

das Milíões defta p r°= Am-rfcal fT f?- 4 qUC ™?»

í

5 '& **** s fe fin"

mefmo modo, S os
P
D ciputos de Ch^f 22S*?T&** ' Para conleêui-

to naõ podendo em hia Sfi»I S? T dcPravados ««> ™5 por lhes cmrar
do cor

P
po de hum endemoninhado^ °J?

^™ "° **S maS P0r <>uc ° *u
maligno efpirito, foraô ram dl7 « [ ° ??" Cra ° danonio < I a' °* at-

fença do fcu D °,nomX daraaiÀ ?í? '
&"^ P°r a<,Ucli2 ca»in™°

zeífe o m.laore
,SS ° feus imaginados goílos , fem os tó

fazerifoyabompTdr LeXomof^
™o?»' fen:,0 « ,

lf
***• E vendo

energúmenos ped r ao Padre Azevedo Í£í'
,U

-
e

""V^"
"°Va daírc de de»°-

que fizeíTe ele o mila°r» nar, l Z í

Cra0 neceííar
í
os n°"os exorcfmos,

Deos lhe naõ3S! f"
"os

T"'" mul»Pl'«dos,que lhes má-
virtude.

"em P°dcr'TCm da« dar.punha a virtude nece!far»,para

»P Aquifoymuyto fi„<»ular onlev rSi'^ feusmalignos efpi.

to entre os dous m,u«rofo, rL í
T* r,to

.

s:adv«tindoa todosos q qwzeffem
delles o querer fer^Pai°%e^

êUm COnh
f

ccerf^e l ha"'«endemoninhadoSj
que «4, qUe «"ao p^dt%£ \^ fÂ^c^ '"7 3 de

°f
r°

Padre Azevedo por f/achar tndig^de SSfeSfSS^S^^
Y Jj fahir
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4 «c lik do Tatriarcha Smo Ignacio de Loyola,
* 5 .3 d Omrlhantes efpi- cem ué feliz fucceífo o &nto zelo deíles

íahir dos corpos de femelhantes eipt ^Hg
£uangdicoSj<lUamo dcfe .

«K««* javãoos atormentados até alh cõ aquel»

-
II.

iadiabolicaoppreíTaô.

ai T^T A Cidade de Senna hia la-

3 XN vrando muyto o diabólico

conttgiodçcettafuperíliçâo, querendo

fer endemoninhados por feu gofto ho-

mens, mulheres, nobres , & plebeos , (o

a fim de parecerem milagrofos. Porque

innumeraveisRomeyros, que concor-

riaóde diverfas partes a húa Ermida dc-

£erta, 8c do domínio da Ordem de Malta;

aofahir deita cafa, que com.cnganola

devoção attrahia aos que nella entravao,

dando elles hum efpantofo brado devo-

zes, invocavão a virtude miiagrofa ,
que

o demónio lhes fazia deíejar ,
ariiculan. .

do repetidamente a palavra Md^gre, E

\qoq correndo como doudos , arrebata-

dos de infernal impulfo, paravão junto

de hum lagèdo, ©upedrey ra rafa,que eí-

tava no campo, & lançados de coitas So-

bre elia lhes entrava nos corpos o de.

momo, 8? os obrigava a dizer,& publi-

car, o que de tal dominante ,& inimigo

das^lmascontáoasHiítorias*

i s Tendo noticia defte eítrago dss

ovelhas de Chriftoo feu fupremo Vicá-

rio, & attendendo ao remédio neceíia-

rio', para taô grave dano ;quiz que foi-

fem o feu míirumento os filhos de Igna-

; cio,que andaváoem Miffao por aquellas

partes, mandando aos Padres Stmáo Ro

driguez,& Pafchafio Broçt,a exorcizar,

& curar a multidão de endemoninhados,

enfeyciçados, U. aííombrados, de queíe

viacheahúatáoiUuítre Cidade. Entra-

rão nella osdous MiflSonarios da Com-

panhia, &os feus primeyros cuydados

forãoaplacar a Divina Juítiçacom mui.

tiplicadas preces, frequente penitencia,

&rigoroíos jejuns, alentando com o feu

exemplo a imitação dos que olhavão pa«

ra o mefmo fim. 6 depois de reconheci,

da a raiz donde naícião tão mortaes fru-

tos, applicàrão a virtude dos fagrados

exorcifmos da Igreja,Uvorccendo Deos

§. III,

*? HP An>bem temerão os demo.

Jj nios ao Beato Eftanislao , ain-

da que tão pequeno filho de Ignacio no

corpo ,& nos primeyros rudimentos do

feu efpirito, & muyto antes de vir a fer

Noviço da Companhia ; mas jà encami*

nhado pelas Divinas infpiraçõestpara o

ler. Porque eítando gravemente enrer.

mo, temendo-fe o demónio das fuas_ vir-

tudes, que ]à moftravão como haviáo de

avultar,& prevalecer contra as armas do

mundo, lhe appareceo na figura de hum

medonho, & efpantofo perro, arreme-

çando-íe três vezes a elle, para oatemo-

rizar : & com o final da Cruz o fez Efta-

nislao temer, & fugir por hua vez , fem

jà mais fe atrever o infernal Gigante a

defafiaraefte pequeno David. Mas an-

tes na occaOão, & cafo, que deyxamos

jà referido,quando em Huete íahirao do

corpo de húa endemoninhada três de.

momos por virtude de Santo Ignacio,M
S.Francifco Xavier ;obrou também a de

Eftanislao, jà depois de morto na Com,

panhia. Porque mandando o exorciha

aos demónios |
que déflem mais outro

fiador da pronieffa,que faziáo da íuaía-

hida,& que também folie da Companhia.,

diíferáo elles peia boca da mefma mu.

lher, que Eftanislao feria o outro fiador.

E para feguro deita palavra dos demo»

mos, que por fer fua poderia fer fraudu-

lenra ; foráo obrigados a dizer de quan-

tos annos era Eílanislao quando morreo;

&cllcsrefpondèrãofem faltarem à ver-

dade, que de dezoyto. £ não parou ain.

da aqui a confiíiaó do rendimento dos

demónios à virtude de Eftantslao ;por»

que voltando ao corpo da mefma mu-

lher o principal dos três demónios, &
obrigado a dizer,porque tornara a ator.

mentarlhe o corpo ;
refpondeo, que para

ratificar
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ratifícar como por virtude dos três Sá. datícyro ,& naõ fabuíofo i inclinou Ltos Ignacio, Xavier, & Eítamslao a ha. concerto,& logo em outras mãos dc2viao deyxado

, & também a promcttcr, go recuperou tudo o que neile tmha Derque nunca mais voltariaõ dido. Vendo pois o demónio a Miíucl
34. E no anno do Jubiíeo veyo a taô aliviado das íuas magoas paffadasRoma hum endemoninhado por nome lhe perguntou , como quem acafo o en.Nicolao Nurfino

, de cujo corpo pelos contrava , feera verdadeyra a palavra domerecimentos do Beato Eíhnislao (a- que lhe havia promettido. E porque dah.rao quatorze demónios. E havendo fua repofta entendeo
, que elle ettava faprimeyro fahido três

, perguntou o ex- tisfey to, entrou o demónio a pedLlhe òorcifta a hum dos demónios, que ainda agradecimento merecido por aqueliaficavao, por virtude de que Sanco haviaó obra tanto de feu gofto. Livrava-fe Mifahido os feus pnmeyros três compa- guel daquella fatisFaçaõ , dizendo , quenheyros, fe também pela de títanislao. naõ tinha com que lhe remunerar o beRepugnando o demónio refponder a eíta neficio ; mas o demónio lhe faciWtou lo

llTTu
CXT U

,
0brigOU Pelarc - §oofcuder̂ Penho ;pedindoihequatro

porta-, &ellca deu em Latim :te efi gottas do feu fangue% que fem dor lhoóénãMjr Porque ellehe Santo ? Fallou tiraria da maõ efquerda. E logo deoc-iscomo de quem ainda naõ eftava canoni- de ferido lhe aprefentou pcnna & M£zado
j
mas veyo finalmente a íahir reco- para nclleeícrcver com o fangue /oquénhecendo a Tua virtude

; & efeumando lhe diclaria;& foraô fó dez letras as defefpantofamente pela boca do energume- ta eferitura', anuyô™ Gk"s í
no^hiraocomelletodososoutrosde. fcmfignificaçaõclara.Feyta efta cefemolmonios - ma, & curada a ferida donde havia fa-

_ v
hldo o fangue , propoz o demónio , que

»• ' v# por aquelia íua eferitura , Miguel lhe

3f TTrTmn^ í' :

ÍÍ"w haviadeficar obrigado a fer feu por fete
3 f rj Um nobre mancebo Tudefco annos, & elle fe obrigou por outra a lhe

IJL chamado Miguel Ludovico, fazer por todo aquelletépo tudoo q qui-
foymandadoporfeupayàCortedeLo. zefle,& fofle de feu goíto7& concluhio

íw Pâra aUl
n

índ*®?<* na lin8ua perguntandolhefe citava contente com
FrancezajmaseUemaisfeadeítrou no aquelle concerto. E confentindo o mi.jogo,& mãos coítumes. E porque huxn íeravel, defapparecco o demónio. h

ti
P
inl

e° qUan
^

l

r
nha "° i0§°tS C3r-

•
*6 Dalli P°r d 'a™ o começou a fer,tas,indomuyto defeontentedo fuecef. vir o demónio em quanto elle queria,en,

'*

fo,&defconfolado,d,z,acomfigo,queíe íinandolhe a fazer muytas das fuás cu*^tíT r
UftrÍaS

Ierdadc/
ras > rioíidad<* , todas màs, & varias inven-

rZ °i?
g
f

°
fo
95

orr
5?5 > Paí*caria 9ões d <= ridicularias peccaminofas. Nef-

ner^
a

^
Um^^ ° demon'°Pe ' * tempoomandou chamar o pay , efpe.

SS^M^fS^^^^ rand° VeC neUe hum bem ^gerado
£ífr?S V

isfarÇand? a ten
f

taÇao com a Cortezaót & depois de o ter prefente,

SZn^àTã^t^^VTTr ^^fipod-^dcvidimais^fordc

pcvtofo & ínr nT ° ®*?W (f nada * E Por<*ue ^"ià chegando o tem.

*Ta La
ind° ° tentador

> que d]c po, & fim dos fete annos do ferviço dia<

da fufima PinTc!
"ia

i
tMtOUA° *!? 5°^ 3 Côfdendâ ° COmeÇ°u a^ufa«

dlr n ,T!? ^ ^°^
t

rcccndo fe a «le d^ taõ mal empregados annos , deyxan-

M 2uc Ztu
qUCelIe ncce,IitaVa

;
E do fcpenetrartanto deftecuydado^ que

co mlVri
°UV1

r
P1

* "16"" foc- dcu cm fa** coufas de hum defefpera.corro defejado comafegurança de ver. de HQas vezes intentando matar íeus

Y iij paysj
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«It
" /^4 Jo TatriarcbaSantoIgnacio de Loyola,

lm outras incendiar acafa com polvo- demoafo a dar a eferitura verdadeyrado

SSri^deiwxiio^é chegar a padadoComel^como fez trazendo a

f ;
q
oe e mttlrafiniefmocom huaarma nobicohúa eípantofacegoiha, & ven*

BbS22 Deos naõpermittiMucfe dcfepnmeyrata gada a qucQ*"™»
í&ffeS.l«iiacomi!aõdcf«Aridofi ffl lhedetra.parafé do S™-^"«^
de vida porque a arma lhe naõ tomou Foy fmguiar oammaeom que fe porta-

Sffifedefta -ultima- defefpera- vaoditofo Miguel na t«ip?-** ex •

cl duaSmás fuás, das quaes húa , que cicios porquecantado dizia^uc:

dou*

lhe eftranhouZ delordem , teve por re- demónios eflav aô ao feu lado em figura

lofta dafrmaôtaôfuriofo razôeWque dedous medonhos bodes >
mas animado.

&£ deu SSnotici. alua máy ,
a qual fenprcP^^S^^

procurando primeyro alguns meyospa. & confiar em Santo ígnacio.- 1

ra encammhar o filho $1& vendo que na

da montava o feu defeja, porque elle íé-

ore procedia como guiado pelo demo.

nio-, veyo por Divina infpiraçaõ a -en-

tender, que fó de Deos poderia vir o re.

médio, & confentio., que hum Cónego

feu parente o levaffe aos Padres daCom-

panhia i elperando de Santo ígnacio a

reílítuiçae defeu filho a melhor vida. :

3? -| 7 Sentindo o demónio, quelbe po-

deria fugir a preza, que j à tinha fegura*

inte ntou.com temores,Íq vifagens de- te*

ras, que arremetia© ao pobre moço* dif-

depois de fazer a confiíTaó da Fé,& re-

nuncia do concerto, diabólico na mefma

Capella de Santo Ignacio„dizendo o Pa-

dre.Reytor húaMiffa votiva . ao Santo. ,

defapparecèraó,osdefRGníOs, & ficou lii

vre delles.Migsei , vivendo depois pe-

nitente,&bom Chnftaó.
'"-''

'•'

'§•¥*

39 Utro mancebo de dezaíete

annos, também do meímo now

me Miguel, mandado por feu pay a Her-

Sadillo do feu arrepe/dimento.JE pofto bipoh para eftudar,& luzir pelas letras;

queelíeíó viaeíles monftros,naÔ dey* mais avultou por vícios, que por fcien-

xavaó os Padres de ouvir a gritara, & cias -porque íoy aprenderas £nVençoes:,

rusido de Leões ,& os efpantos çom q & paftos da Magia , levado por nu anu.

o perfeemido do demónio buícáva^s go acafa de certo Meftre celebrado por

brae^ dos ReSigiofos, para lhe vale- efta faculdade. Efte o foy indultando

rera. Começou a cura pelos exercidos nos preceytosdaquelle exercício de mi.

deSan*oIsnaao,comh&a confiiíaõgó- lagres diabólicos, dandolhe certa raiz,

raL nondoo demónio tal faíUoào exer- coma qual metida na boca,ouaecommo.

eitante, quenaôgoftava de ouvir a div dada ahumdedo, poderia ahnr portas»

recçaõ, quelhe davaõ csa Padres. Porque quebrar ferrolhos ,
desfazer cadeas , ôt

cm querendo attender aospontosdame* defenterrar thefouros. b que ifto apren.

ditacaõ,o demónio lhe dizia , fallando- deria brevemente , & com pouco .culto 4

Ifaeaosouvidos^uefe^eyxaíTeda^el. porque baíkria ter animo, para ver bua

lescuydados. E para o íoíTegar ,fezque vez aò demónio , & darlhc por nua pc-

fe achaffe em hum lugar fecreto. fingida quena eferitura do feu fangue a fua alma

aquella eferitura do feu.paflto , eomõ dá- empromeffa : & com tal condiçao,que le

do a entender, que jàefíàva livre daobri. elle naô viifc.os effeytos nomcados,coni

gaçaõ do celebrado concito , & para q lhe reftituir a raiz íe desfaria o contrato,

os Padres, vendo a dita eferitura, defif- Enganado o eftudante com a efperança

tilíem do remédio começado. - de feiencia taó mar avilhofa ,
nao duvt-

38 Seguiraõ»fe porem logoos exor. dou do animo, que lhe pedia o Mago
;
õc

cifmos na Capella de Santo ígnacio, in- feyta a ceremonia para fe d.fpor com o

vocado o íeu nome , para fer obrigado o fangue aquella eferitura, foygiuado pelo

-
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Meítrefórada Cidade,&emhúa encru* dafuárecuperaçaõna-inflruceaôdeSan*
zjlhada de quatro caminhos atraveíTa- to Ignacio, jà experimentada em feJ.dos

,
appareçeo de improvtfoo demónio lhantes apertos. E depois de o dúDeremcm forma de hum mancebo

, mas naõ de os Religiofos do Ze dispara fazer a pro.
tal aípeclo, que deyxaífe de fe atemori. fiííaô da Fé, & juntamente a renuncia àozar o noviço, querendo togo fugir de infernal contrato: quando o P. Reytorfuaprefença,0 que naõ pode fazerjpor- na Capella de Santo Ignacio diffe MiíTaque o Mago o prendeo com invifiveis la- votiva,.& implorava a fua protecção • o

fSKTl 7
X3Va5 dâr hum Paííb- ^rrePc"dld° Miguel naõ podia pronun-

;?

n
í
0r"d0

n
finalrae5e

5om tó exPlic.a- eiar a Palavra Renuncio; ainda que fízef.çõesdoMeftre, paíTáraõ à celebridade
da entrega da raiz, & eferitura dó pa-
ctor& voltarãopára a Cidade.

40 Recolhidos a ca fa , puzeraõ em
experiência as maravilhas promettidas
na virtude daquella raiz chegada junto

iemuyta torça para a lançar peia boca
;

porqqe fentia,queihe aftbgavãoa gargã*
ta. Repetidas então as preces ao Santo,
íobreo lugar do impedimento da voz ,
prevaleceo a fua virtude contra o poder
do demónio i-porque o mancebo acabou*^a a~ » 'ii

*-*" «>£,.„« jumv, ^^ucwiuuioiporque o mancebo acabouaodedo: &,acomapparenc las,& algúas defazeraíua proteíraçaõ,& pronunciarfombras^de verdade aqui fe quebrava claramente a renuncia^' o Lpel ondehu fechadura desfWe em pedaços dlaeftavaefcrita ,oíFereceooP
P
Rey to?

2?ti'
CT/ í

-"" ^ ãT S Pal - 3 DeOS'& ° P°z fobre ° Al^
5
™s a ef.

metVl 1>S1L r^ de Cer flturad°P^ofeyto ao demónio com o

rTnrlr^ r r r
C
,°u

ncha °
9

ea
,
§
r
aí cHa fan§ue <k Miguel não apparecia. Reno-

dsSínn ir i

g
f]

3da,
,^

mUyt°
f

fa * ^anto
: & eftando o Padre Reytor ao

vi/!^nTJ
eraV

,

d MlgUd ÍT ha * Cano^aMi(Ta aos treze dejaneyro deVi* aprendido, voltou para a fua Pátria , mil feifeentos & treze , foy ouvida de

ÍTZVn
ã0aí&ZCr asfuas

,
hablli^ todos hãa como violenta /afgadura dedes, ellas o puzerao em perigo de vida > papel, fem fe ver cahir coufa ajgua. E fó o&eíteveemnfco de fer enforcado. Foy bem afortunado mancebo vio o demo?

Kr/ r ,

rt0,0!
Í
COmCU,paíOU

n.
10

Í
u^oaoladodireyto do Altar, que

ond™ - "L^"*°™?? ? Para lhe™ftra" ° feu eferito da obrigaçãoonde o levarão, & o quizerao obrigar a paíTada,&que lançando a deíappareceo?defcobrir na cava de aígQas braças de Eacabadalt MiíTa fe achou debayxo dáterra o theíouro,quepromettiaafuaar. primeyra toalha do Altar , foando logote,&aqueentregaíre a milagrofa raiz , humgrande alvoroçodas vozes dos quepor cuja virtude encantadora fe podia alji aíTiftiaõ, & Iouvavão todos a Dcqs
naturalmenteachar aquella riqueza , fe
naõ quizeífe morrer

; & lhe euftou muy
toa livrar deíle ameaço. E logo obran.
dtfjà a Divina infpiraçaõ , começou a
olhar para a fua deígraça, naõ fóa da per-
da da alma pela obrigação fey ta aodemo-
mo, mas também a da vida, que trazia

no feu fervo Ignacio,

JVVL

4* Uma Princefa.de Caía lerei

u niífima
, depoisdè eífer annò

& meyo endemoninhada, entáofeenten*tító arrife, x, a\ J ^ V "f
G
' u c,lucl«"^nnacía, então eenten*tao arriícada

: & determinado a fazer a deo ., que erão effeytos diabolirns V-renuncia do Paclodiabolico,defcobno não naturaes ,como^s cuyd v óos

/T
%n n m . .

. J fequeyxava.Paíravamezesinteyrosim.

da ComSnL* TT ?Y "^ PadfeS ÍT* C°m° fe foíFe hura íronc0" <"«! cãia Companhw^ Ihemfínuou o.meyo palavra aigua dar a entender 04^teda*

1

I
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2 <$o Fi<& doTatrkrcha Santo Ignacio àe Loyola,

Por nuytos dias não comia bocado ai- mãy da Princeza,& também cilajncfma;

eum;&feometianaboca,lançavafóra.
de que coníegumdo o beneficio dahber-

IrT fn a a continuada áttcnuaçaô do dade defejada , maô a Roma viíitar o

^rPo,qucparcciahum
efquelêto mor- feufepulchro ,& offcrcceriao o que •

S ;cnfurccendo.íe às vezes contra os veíTcm, para memoria,* agradecimento

que fe lhe chegavaô perto, & não menos de fua protecção. Foy maravilhofa a ba
;

contra fímeímo ;
porque fe havia ferido, talha entre os demónios,& o exorciíta :

andandòTodos em cafa com o cuydado porque efte os mandava fahir em nome

^m^*b0n*.O*M*b»,íí de Deos,&deSanto ^'*P*
cuydavaõ feria tudo procedido de húa parte do corpo , onde os fcntia afferra.

exíraordinaria melancolia ; com os muy. dos , & elles promptamente obedeciao

tos remedips,que lhe applicavaõ, com gritando , &a Princezanao^ceíTava de

outros tantos a atormentavaó. Repa- pronunciar o nome de JESUS, & de

rando.f enta6í qae parecia impo/vel ^^i^^T^^^
poder fofrer tantos Tormentos juntos invocavao os que^ alh affifrao outro

hum corpo humano, fem acabar a vida; qualquer Santo, naofemoftravao os de.

epSàrfeem confideraçóes , de que po- monios taõ opprmudos, & forçados,*).

dS^rTquelles tão pezados íympto, mo quando ouviaô o nome de Ignacio.

mas^movidos d algúa vchemente feyti- Finalmente depois de íe lidar contrahu

cTrla E affentandoo Duque feu pay nef: dos demónios mais rebeldes,que pareciaSSS^ ordenou,que ai- fe armava mais furiofo em por a Prmcc.

eum Religiofo da Companhia, por meyo za em agonia de morte; em dia de N.Se-

SexSoslasI^^ invocação nhora da Conceyçaõ a deyxarao hvre ,
&

de Samo Inácio, tomafíe a feu cuydado em acçaõde graças fe cantou o íe Deu.

a applicação defte remédio.

a* Logo os demónios fe declara-

rão , dando evidentes finaes da fua pre-

fença,& aífiftencia naquelle corpo,& que

não era hum fó, o que lhe dava taó mor*

taes moleftias,confeflfando elles mefmos

alua intenção ,que era de lhe acabarem

a vida, como fem duvida brevemente

acabaria , fenaô ouviíTem aquelle taõ

odiado nome de Ignacio,que com gran-

de dor lua lhes detinha o feu defejado

CAPITULO VI.

Profegtie-fe o mefmo temor dos demónios

rendidos a Santo Ignacio.

§. h

44 "Wj M Viena de Auftriaeftavaô de

!
«

á^dor lua mes detmna o uaj uci CjaUu -, ê
morada em húa cafa alguns

fim- mas que ainda aflim naó cederiaõ Catholicos,& Hereges , com famiiian»

a qualquer poder, que os quizeflfe obri- dade de camaradas hofpedados
,
mas

gar à defiftencia do feu conftante animo, muyto pcrfcguidos do demonio,& Duê-

JN a6 foy porém fem grande fruto aquel- des, porque os maltratavaõ , jà com tra-

ia primeyra invocação de Santo Ignacio; vefíuraspézadas , jà com graciofas , &

porque enfraquecendo a conhecida per. algúas vezes apparecendoihes em figu-

tinacia,& o arrogante ameaço dos de- ra humana.E ainda que os Cat nohcos ie

monios , logo a afaigidtflima Princeza armavaô , & defendiaõ com agua benta,

começou a comer, ôc a dar outros indi- & comreliquias fantas , livrando aflim

cios de foíTego , & conhecimento do q as peflbas daquellas continuadas molel-

tanto antes padecia. Profeguiraõ os Re- tias ; os apoiemos naõ ficavaõ livres , &
ligiofos a apphcaçaõ dos fantos exorcif. fempre fe queyxavaõ amedrontados os

mos, pre edendo primeyro hua promef- quenellesferecolhiaõ- Sabendo Ktohu

fa, que fizeraô a Santo Ignacio o pay ,& Religiofo da Companhia , deulhes hua
' ^ o Imagem
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Imagem de Santo Ignacio , para que a

puzeífem na cafa principal,por fera mais

infeítada
} & logo defappareceo aquelle

terror de todas as outras, fem jà mais fe

ientiremalgúa^confeíTando os mefmos
Hereges, que a Santo Ignaciohaviaõ ce-

dido os demónios, tò com fef viíla hõa
fua Imagem. Omefmo fuecedeoem An-
còna a hum Meílrede efchola , chama-
do Leopardo , o qual vendo*fe períegui

dodefemelhantescfpiritosj&imporcu,

nosfarfantes,queoatroavao com por»
fiados eftroridos de cayxas tocadas ,

abrindo,& fechando portas j hua Ima-
gem de Santo Ignacio o livrou de todos
aquellesefpantos encantados

, primeyro
de hum apofento , & depois de todos

;

porque os Duendes fó haviaõ deyxado
aquelle, em que o Meftre puzera a pri.

roeyra Imagem , continuando as fuás
perturbações em todos os mais, em quá *

toncllesnaófemetèraó mais outras do
meímo Santo.

45 Em Calher de Cerdenha havia
confagrado a Deos hua honeíta vir-
gem a pureza do corpo , & alma , obrj-
gando-íeacíle holocaufto com delibe-
rada devoção. E o demonio,como expe-
rimentado tentador contra a ferrnofura
defta Angélica virtude j por dous am
nos lhe armava aftuto os feus laços, para
prender,& fazer cahir a caíla donzella,
paffando muytas vezes deitas oceultas
inítigações, a lhe fazer guerra com pu.
blicas batarias. Porque huas vezes lhe
apparecia em figura de perro , ou animal
immundo

; & outras em reprefenraçaõ
de hum gentil mancebo , que em tudo o
que lhe dszia, & fazia na fua prefença , a
provocava aos feyos penfamentos de
lafeivia. E porque os exemplos, que en-
caminhaô para temelhantestropeços,fa6
os que mais os perfuadem em húa oc.
caíiaõlhe fezmoftra de muytas mulhe-
res também de poucos annos,que ce*
dendoaos cfiimulos daqueíla idade ti-
rihaó mudado de vida ,& a paífavaõ com
csgcílospcrmitridospela natureza : &
lhe dizia, que naquelle eílado lhe con vi.

* •-

Quarto. g*g
nha logo viver, porque fempre o havia
de vir a fazer, ainda que foííe mais tar»
de, Reíiítia a confiante virgem a todos
eíi escombates pronunciando o nome de
j£SUS, armando fecom a virtude dos
Sacramentos, que frequentava , &com
os coníeihos do leu Confeuor,que a for-
talecia contra eftes aíFaltos, fem temer os
ameaços de morte, com que o demónio
libe queria tapar a boca, para ella naõdar
conta áa luta, em que andava > aefte íeu
confeíheyro fanto. £ra elie hum Reli-
gioíò da Companhia , que movido dé
celeiie infpiraçaõ lhe animava a confian-
ça no patrocínio de Santo Ignacio,a qué
ella logo invocou, para lhe valer , & de-
pois fe obrigou com voto de hum dia de
jejum em todas as femanas, rezando nel*

le trinta & cinco vezes a Oraçaõ do Pa*
dre noífo, & a Saudação Angélica da Á*
ve Maria em honra dos trinta & cinco
annos, que o Santo viveo depois de con-
vertido. E em taõ boa hora votou eíta

obrigação, que logo experimentou a fra-

queza do demónio na fVoxidaõdos mo-
vimentos da carne, perdendo eíte inimi-
go todas as luas forças ,5c ella vivendo
todo o reítante da vida com o foííego de*
fejado.

§. n.

Aõ fó hum áemonio , mas
muytos combatiaõ em Sen-

na a hua donzella de muyto louvada ho*
neítidade,reíiítindoella fempre cõ ani-
mo generofo a todos os affaltos , que
frequentemente lhe davaó aquelles im-
puros efpiritos. Vendo-fe eíies tantas
vezes vencidos pela conífanciã de quem
fendo de íexo taó fraco lhe rebatia to-
das as fuás forças ; tomàraõ a vingança
damefma carne, que eHesnaõpodiaóre-
der,quebranrando a em húaoccaíiaõ cS
crueltííimos açoutes. Valeo-fe eUa en-
tão de Santo Igrsacia muytas vezes re«

mído do demónio ern defenfa da virtude
das virgens, com húa fua Imagem, que
poz aopeyto, como conhecido efeudo

contra
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aSx ^/Í4 í/o Tatriarcha Santo ígnacio de Loyola,

contra as lanças de taô forte inimigo

Scnaófoy mais perfeguida das fuás ar

mas.

47 O mefmo fuccedeo a outra ho

que fe defendia do infernal inimigo. E
lheduTeraõ no tempo daquella reftitui-

çaõ^que fe deívelaífe muyto nas atten-

çóesde empregar bem o tempo , & naõ

nefta virgem , também muyto tentada em fe dar àociofidade, pois he a occafiaõ

do demónio , ao qual vencia ella arman

do fe com hua eftampa de papel com a

Imagem de Santo ígnacio, que lhe havia

dado o feu Confeííor Religioío da Com-
panhia.E querendo»a o demónio em húa

hora aterrar com efpantofa vifaõ , appa-

receolhe de noyte em hum globo de fo-

go, ardendo no meyo daqueílè eípanto»

fo incêndio i a donzella fem perder o ani

da guerra, que o demónio faz aos ho«

mcns.

ii
ir.

ih.

A Lombardia , & Cidade de

VigevanodoEftado de Mi*

laônoannode 1694. Joicph Maria Fer-

raria , Chantre da Cathedral de Vi-

mo>nemdefcahirda fua confiança , lan- gevanO, por cordeal devoção aoPatriar»

çou a eftampa do Santo no meyo daquel- cha Santo ígnacio, fez edificar hua Ca-

las chammas, ficando a Imagem fem ter pella publica junto à fua caía;& em trin •

lezaõ algúa : & cilas , & o demónio def- ta & hum de Julho do mefmo anno, que

apparecêraõem hu inftante, ouvindo íe heoíeudía,a dedicou ao Santo,celebrã.

hum eftalido como de trovaõ,& vendo- do elle a Mula com a promesla de fe con-

fedefpedaçadaajanelladacafa,comopor tmuar todos os annos efta folennidadc,

violência de algum rayo. para devoção commua daqueílè povo. E

48 A hua fenhora , que eftava reco- foy o motivo , que teve para confagrar

Ihida em hum dos feus apofentos fazen- efta Ermida ao Santo Patriarcha, a liçaõ

do os Exercícios de Santo ígnacio , lhe do hvro dos feus Exercícios i que teve

appareceoo demónio em habito de Re- no anno de 1679. por direcção do Padre

ligiofo,&perluadio,quedeyxaffeacofi. Carlos André Oroli da Companhia de

tinuaçaõ daquelles embuftes. E ella fem JESUS, dos quaesfahíotaõ avanteja^o

le perturbar, nem temer a prefença da no efpirito , que íe deliberou a renovar

inopinada vifita emtalIugar,&hora;ref- o recolhimento daquelles dias para os

pondes, que naõ deyxaria o que tinha annos futuros. Efta Capella publica, ou

começado, por fer Santo ígnacio o que pequena Igreja,reveftida com oneceíia»

com o feu livro a encaminhava a orar. no para o culto do Santo, he muyto fre»

Em o demónio ouvindo o nome de Igna- quentada dos Fieis, levados alli da fua

cio, defappareceo, & fe confirmou a de- devoção ,a qua: he de tanto agrado para

vota fenhora no fufpeycofo conceyto de Deos, quanto o moftraõ os maravilho»

quem lhe dava hum confelho muyto di fos benefícios , com que remunerou a

verfo doquefeefperava de hum Reli- piedade, & viva fé, que tem todo aquel-

giofo;& foy proíeguindo os fantosEx» le povo na protecção de Santo ígnacio.

ercicios de ígnacio , fempre formidável

ao demónio com as lições defte íeu li-

vro.

49 EmToloía apparecèraó duas das

Santas Virgens companheyras de Santa

Urfula a húa mulher, que devia fer de

Deiles daremos noticia em outra parte

da noífaHiftoria, fazendo aqui fó lem-

brança dos que daõ prova ao muy to,que

os demónios temem ao Santo obrador

de todos. E ainda eftesnaó contaremos

comtodaaextençaõ ,por ferem identi
\_/ í luta « li vi a iiiuiiiwt, ^j<-iw '_n.. v ia iwj. vi\<- ».<-»•«» >.v^»->u *»»«*-»w- -"•-— /

j
.

vota deitas glarioías Efpofas de Chrif» cos 0£ fueceífos ,& baftarpara gloria de

to, & lhe reftit uiraõ húa Imagem de Sari- Deos , & domefmo Santo, o feu abrevia •

to Ignacio,que das mãos lhe tinha arre- do compendio,

batado o demónio, por fero efeudo com 51 Vicencia Curti
3
filha de Vicente

Curtia
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Curti, ja defunto, & mulher de Pedro
Jorge Landi, eítava endemoninhada dcí-

de quinta feyra da femana Santa do anno
de 1694,. padecendo naõ fó os tormen-
tos interiores do corpo, repetidos pelo
demónio -,nus tambe.n os exteriores ,

comqueelle continuadamente a moief*
tava, aturdindo. a com tal ruído, que o
ouviaõ os vizinhos do íeuapofento , 5c
aellalhe fizeraõ perdar o tino, porque
muytas vezes naõ fabia aonde citava. Ê
fendo aconfelhada , que fe valeíTe da in.

terceíTaõ de ianto ígnacio,pois eraõ taõ
maniíeítosos feus milagres •, determi*
nouirvifítar afuaCapeíla de novo edi-
ficada, aífim comoofaziaõ todos os ne-
ceílitados dos remédios Divinos. Três
foraó as vezes, que intentou fazer eíla
vifíca,& outras cantas lha impedioo de-
mónio co.-n terrores oceultos por todo
o corpo, 5c taes tremores , que naõ po-
dia dar hum paíío. Em o dia da ultima
fahida de fua cafa , para irviíitar a de
Santo ígnacio , o demónio a fez voltar
toda atemorizada, mas fen cila deíiítir
do feu intento. Forque no dia em que
celebrava a Igreja o Defpoforio de N-
Senhora, com viva fé fahio decafa ,ôç
chegou à Igreja áe Santo ígnacio , on-
de proftrada de joelhos , psdio a Deos
em virtude do nome de JESUS ,5c por
interceííaó do Santo Fundador da fua
Companhia,© livramento do demónio.
Echegando neíTe tempo o ChantreJoaõ*
Maria Ferraria , elle mefmo lhe fez os
exorcifmos da Igreja , mandou fahír o
demónio da parte de Santo ígnacio

,& ao feu império deyxou o demónio o
corpo deíia energúmena.

?2 Do mefmo modo, & na mefma
Capella,& Igreja de Santo ígnacio 3 &
invocado o feu patrocínio \ depois de
exorcizados os demónios, fahiraõ do
corpo de féis mulheres por elles obfef-
fas. Em if. de Abril de 1695. Ifabel de
vinte & crés annos de idade, filha do Ca-
pitão Paulo Brumi natural da Cidade de
Barcelona de Catalunha,a qual era ator.
meneada por violência de diabólicos fey.

QuartOé zfo
ticos. No dia da Oytava do Corpo do
Senhor de 1697. Antónia Galina , mu.
lher de Carlos Domingues Vinharello^
natural da terra de Perona. Aos três de
Jul ho do mefmo anno Antónia Bartholo.
mea , mulher de Joaõ Bautiíta de Bur.
go, depois de muytas clamores , & vio-
lências do demónio. Barbara Polónia,
filha de António Lio de 24. annos de
idade , mulher de Ambroíio Porta aos
onze de Setembro de 1 697.Antónia Ma-
ria Rofa Mariana, natural de Vigtvano,
aos quinze de Outubro do mefmo anno.
Roza Pozza de Navarra,mulher de Joaõ
Arccro , Soldado de cavallo , aos treze
de Outubro do mefmo anno,a qual quã<
do vinha à Igreja .entaõ era mais ator-
mentada do demónio com dores do co»
raçaõ,& chorando muyto.Todos eíles
exemplos fe autenticarão juntamente cõ
os outros milagres de que temos pro»
mettido noticias para outro lugar.

jT- IV.

n Uy to notado foy por ííngu £

_ larcircunítancia,o cafoque
fe conta entre outros fuecedidos em di-
verías partes também de demónios, que
fahiraõ dos corpos de alguns energume-
nos no tempo dos exorcifmos da Igreja,
invocando *fe nas mefmas horas a Santo
ígnaciojuntamente com outros Santos.
Porque em Alemanha nomeados todos
peloexorciíta,fegundo a ordem da La-
dainha, depois de invocados os que pre-
cedem a Santo ígnacio

3
quiz Deos en-

taõ darlhe a gloria , de que ouvido o feu
nome , logo fahiííe o demónio da mora-
da, que oceupava, fendo que já allifica.

vaõinvocados muytos dos formidáveis
ao inferno :& entre elles o prodigiofo
terror dos demónios, o grande Patriar*
cha S. Domingos, a cujo nome , & impé-
rio cedèraó elles em muytas occaíaões*

«•ss*

CAá
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i<H Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

emendou a fua vida , defdizendo-fedâS
~

impofturas contra a Companhia.

ff Não podia fofrer o demónio o

continuado fruto , que cm Palermo fa-

zião os filhos de Ignacio na converfaõ

demuytos peccadores , & fanta vida de

não menor numero de Juftos : & para

desbaratar o conhecido bem dehuns, Sc

outros, difpondo as fuás diabólicas in^

CAPITULO VII.

Outros exemplos do mefmo temor dos

demónios,

§. I.

ta nn Ratava fe da fundação de hú venções, lhes armou as fegumtcs. Fez
n

1 Collegio em húa Cidade pou- com que quatro meremees entraffern

co diUante de Lueemburgo, quando o furtivamente no Collegio daquella Cu

demónio temendo-fe da oppofiçaõ , que dade , para fomentarem tentações def.

o Sôfos daquella Caía da Compa- honeftas contra a pureza dos &*0M
nhi^hètoô contra as fuás aftucias

;
fos. E em húa noy te depois de inuodu-

^Su€onegoda€àthe#ralh^ zidas pelo demónio por hua efeada oc.

douto & antiaamente aluno dos mefmos culta ; na entrada do corredor, aonde fe.

l^SoS£>ma>para q naõ aPpro-
hú a efeada, não pudêráo dar hum pafb

sÈtrf^rtM™®* Collegio , & para diante, por mais que fe esforçarão

dle o fezeom afrontada Companhia. E a efte íeu intento- E os demónios feus

na novte do «nefmodia, em que havia guias em figuras de bodes differao de-

StSTdo! & encarecido os inconve- poisde fahidos,queera taoforteamao

nLntTsda dita fundação , fem perdoar occulta,que os detinha ,
que nem mil

ío que podia fer injuria dos Reíigiofos demónios ferião baftantes para profe-

chamados para ella ; o demónio lhe veyo guirem aquella empreza.

Secer o íeu zelo transformado em 5 6 Porem outra mulher do mefmo

d
§
uas fermof s mulheres, que metendo humor das quatro, para fegurar melhor

no meyodeambas ao arrojado Capim, a fua depravada intenção, começou a to-

"alotomàraôcadahúapor fuamaõ, & mar alguas noticias,
^"fr̂ ^o

f
^^

ta^
aancàraõcomelle emfinalde agradeci- mais a entrada na claufura do dito Col.

da

s

$
pela oração que havia feyto contra legio, confeífando-fe fingidamentc com

a ComPanhia.E nofim da dança lhe dif- alguns dos Padres , & notando com

fcrãoTquefe aquelles Padres"entra (Tem difllmuladainduftr.a avia por onde po.

na Cidade ,
perderia elle todo o fruto do deria entrar mais defembaraçada^ que

feazelolo intento , & deiapparecerao- as outras :& guiada pelas «nefmas
>

,& os

N"ao parando aqui , nem o Cónegocom a

fua tey ma , nem Oeos em lhe dar o caíti-

20- outra v-z lheapparecérãoosdemo.

nios, figurados em dous negros perros,

que com o pezado trato, que lhe derão,

o chegarão às portas da morte.E fahin-

do-íeellede cafa, afllm como pode, foy

correndo fempre perfeguido dos cãss,

& parou cahindo aos pés de hum Padre

da Companhia , que era o fuperinten-

demónios em fegunda noyte,efcaíTamen-

te começarão a entrar, quando lhes fa-

hio ao encontro Santo Ignacio cercado

declariíTimasluzes,&as poz em fugi-,

da,& também aos inventores defta tra-

moya , contando tudo iflo húa dellasjde-!

pois de arrependida, & mudar de vida.

57 Muyto femelhante foy ao cafo

referido o que logo aqui eferevemos de

outra mulher tentada pelo demónio, pa-
da Companhia , que era o mpcriirccii- uuu. .«— rrr pa

V Oclávio
dente da dita fundação do Collegio, & ra fazer tirar a vida ao Padre Oítavio

omeímodequem elle ungularmenteha; Caetano,Religiofo da Companhia Va;

viTmurmurLo : ft pedirfdolhe perdão, rão de conhecida virtude,* nobiliflimo

&tamSconfeíTando íecomomefmo, nafeimento , * não coiUU do magro
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defta vingança. Andando pois com efte
peniamento, notou cm hua Igreja, onde
eítavahum Altar de Santo Ignacio, que
a fua Imagem a ameaçava , entendendo
cila, que feria pela fua intentada malda-
de : & para lhe ver o fim, quiz por meyo
do demónio.,& de algum artificio magi-
co, fatisfazer o feu ódio. Mas porque o
demónio lhe diffe , que Santo Ignacio
havia de evitar todo o mal intentado cõ.
tra o Padre Odavio , inftigou a outra
mulher de poucos annos , & bem pare-
cida , para que guiada por eíle en-
rrafíe no Collegio

, para tentar a pudi-
ca modeítia do mefmo Padre- Ena hora
próxima à fua entrada, fe vio fem fermo-
íiira algúa, & enormemente mudada,fea,
& negra como hum tiça5,bradando con-
tra ignacio, por lhe fazer aquella guer-
ra, & difpor deite modo a fua ruma.Co»
nhecido porém o feu erro,confeífoufe
com o mefmo Padre, & viveo muyto exi
emplar dalíi por diante.

§. II.

** Ã ° Cmaõ da Bahia > otlde ^s/1 Religioíos da Cõpanhia tem
quatro MifTõcsda naçaó dos Quiririz;
mandou Deosnoanno de mil feifcentos
&oytohum grande numero de demó-
nios., para atormentarem muytos cor-
pos, vmgando-feentaô a Juftiça Divina
dos que íem a temerem viviaó em conti-
nuadas offenf3S do Altiffimo. Em hua
das ditas Mifíôes nomeadas , a da Cana-
brava ,permittio Deos,que feviíTem os
últimos dias do mez de julho do anno
referido, muytos endemoninhados,para
confirmação do grande império

, que
àanto Ignacio tem fobre os demónios
porque os exemplos que o confirmarão
codosleviraó^ounomefmo dia do San.

-
to aos trinta & hum do dito mez ,ouaL
guns antes,& outros depois. E come-
çou a íer virto efte maravilhofo poder
decanto Ignacio no pnmeyro cafo fín-
gularmente prodigiofo,que foy o que
abrioAfez a entrada aos q fefeguiraõ.

Quarto. ^
59 OPadreJoaÕMartheosFaletto
^°mKhla dc ^SUS

' Superior da*
quelia Miííao, quede Itália veyo a fer-
vira Deos nas MtíTces do Brafil , & jàtem deite ferviço tnnra & três annos,
Varão douto

, & de alentado efpirito •

toy o q o deícobrio na trabalhofa cul-
tura das fuás feàras. Porque rogado pa.
ra írlacramentara hua enferma por rio.me Domingas, & de fangue miítiço , ahum lugar alli vizinho chamado Tucà?
no, achou que nela fallava o demónio,
porque refpondia com muyto afíento acodas as perguntas

, que lhe fazia na
língua Latina. E por efta experiência fe
entendeo, que a qualidade decerto mal,
que ardia pelas cafas dos moradores, era
efteytodemayorveneno,doqueo

ima.
ginado;& começarão logo a trazer aos
1 adres os feus enfermos

, para que na
lua Igreja os curaíTem com os remédios
convenientes ao feu mal. E tratando o
PadreFaletto de appíicar o dos fagrados
exorcifmos, fe defcobriraõ treze ener»
gumenos, de cujos corpos lançou San*
to ignacio quinze demónios

; mas fó denove exemplos faremos aqui lembrança,
attendendo a algúas circunítancias, qud
os razem mais Angulares, & he o pri.
meyro o da fobredita Domingas milhca*

§. III*

60 EHtroú eira nâ Igreja da Mif.
faõ da Canabrava aos vinte &

nove de Julho antevê ípera do dia de San.
to ígnacio,fofrendo antes por mais diasj
que os outros energumenos,os tormen-
tos do demónio. E fendo exorcizada no
pnmeyro fete, ou oy to vezes , fempfc o
demónio efteve pertinaz, & repugnan-
teatodososmeyos,quc fe tomàfáõ de
preces, & relíquias, para feí obrigado a
fahir daquelle corpo , atroando com hor-
ríveis gritos,& torcendo violentamen-
te o corpo à energúmena, quãdo lhe che-
gava a agua benta. E na noyce do mefmo
dia, em que o maligno efpirito a tinha
mais atormentado

j com a prefença da

% Ima*
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x66 Vià* ào Tatrianha S

Imagem de Santo Ignacio, quedo Altar

a trouxeraõ,& puzeraó junto deUa,lrgo

à-fua vifia o demónio a deyxou loltc-

gar & ella parou com os efpantofcsbra-

dos , mas naõ deyxou de fallar. Porque

cm vozaltaA maviofa, quafi chorando,

& como em tom de pregação, difle o que

Deos lhe fez dizer, com efpanto , & ad-

miração de todos os que eftavaó preten-

tes,& n€ em
í"u ftancia ° fcg01"^*

6 1 Digo obrigado por Deos , que o

caííigo deite tempo he ,
para que os pec-

cadores íe emmendem , porque o nao

reípeytaõ,nem razem calo delle , & o

eaaõ esbofeteando , fem refpeyto as

I orej as. E dizendo ifto mefmo muytas

vezes, & por diveríos modos ,
acreícen-

tou-Eftecorpohedehúa grande pecca-

dará, & por itTo Deosmo entregou, para

que o moa ainda mais, até encher a con-

ta, porque quer que todos aprendaô. £

confiado o Padre Exorcifta, por ver ja

em principio o que obrava o poder de

Santo lgnacio na prefença da fua Ima-

gem , mandou em íeu nome ao demónio,

que deyxaíTe aquelle corpo; mas elle dil-

fe entaó eftas formaes palavras : Obriga.

do de Deos digo,que depois de à manha,

que he o dia de Santo lgnacio, hey de fa-

hir, Sc naõ tornar mais ; aífim he vontade

deDeos.Foy entaõ notável a moçaõ,q

feznoconcurfodagente,q aili fe acha-

va,& por toda a Oy tava do Santo, & ain-

da por mais tempo foraó muytas as cem-

Mões, lagrimas, fcfmaes de arrependi-

mento dos peccados naquelle povo.

62 Nodiafeguintevefpe a de San-

to lgnacio, acabada a primeyra MiíTa ,

continuou o demónio a repetir o que

havia dito na noyte antecedente ^expri-

mindo com tal energia o defacato das.bo»

fetadasdeChrifto,quefem o Padre po-

der reprimir as lagrimas , fe retirou pa-

ra o canto do Altar a doer fe na cõíidera •

çaõ de ver taõ afrõtada a fagrada Face do

noffo Redéptor.E dizendo outra vez o

demónio na noyte deíTe dia , que Santo

lgnacio naõ queria que elle fahiíTe da-

qudls corpo, fenaõ no íeu dia; o Padre

„„-s .„xiode Loyola,

compadecido da energúmena , lhe man-

dou com império da parte do Santo, que

a deyxaíTe cenfeífar , & commungar em

honra do mefmo Santo- Obedeceo o de-

monio,& Santo lgnacio favoreceo muy-

to a energúmena ;
porque fe confeílou,òc

commungou,& defeançou : & neíTe tem-

po também fe confeíTaraõ muytos dos

que haviaó concorrido a ver aquella ma-

ravilhoía obra damaó de Deos.

63 Paffadas dez horas da manhã def-

íedia,profeguio o Padre com os exor.

cifmos , apertando o demónio pela pro-

meffa,que tinha feyto, porque jà era che*

gado o dia de Santo lgnacio ;
mas o de.

monio depois de dizer ao Padre duas

vezes, que ainda na5 era tempo, acrel-

centou, que tinha mais que fazer,por af.

fim o querer Deos. E obrigando o Padre

ao de monio,como Miniílro de Chrifto,

a q diffeffeo q Deos lhe t;nha ordenado ;

fallou com a mefma voz de Pregador,&
repetio outra vez o que jà havia dito,in.«

rimando no mefmo tempo , que agrade-

ceifem à Mãy de Deos , naó haver che-,

gado feu Filho com aquelle caftigo ao

ultimo fim: & que no dia do Juizo fa«

beriaõ todos o que deviaõ à Mãy de ml-

fericordia. E dahi a húa hora obrigado o

demónio pelo poder de Santo lgnacio,

deyxou a energúmena, confeíTando, que

elle era o que o , lançava fora daquelle

corpo-

§. IV-

64 (T* °m ° m£Í™° P°derdo Santo

%^j pouco depois de lançado o de-

mónio do corpo de Domingas miftiça,,

fahio outro do corpo de húa endemoni-

nhada por nome Jacinta da Mota.Tinha

- jà levado muytos exorciímos por qua«

i tro dias continuados , dando horrendos

gritos, & torcendo medonhamente o

corpo,quando lhe lançavaó agua benta,

da qualfcfentia queymar: mas íem mais

outro effeyto , que dizer o demónio o

feu nome Tibâ. E apertado pelo Padre,

para que diffeffe, íe. havia deíahir da-
r

quelle
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quellc corpo,& nunca mais tornar a clle

; dizcndolhc o Padre.quc mentireis jàdiffe, que nunca mais tornaria. Obriga- havia duo , que fa clamava Man atedo também a confeííar quem o botava Freyra,* que efte jà fora lançado Dorforadaquelle corpo,, reípondeo
, que Sanío Ignacio Satisfez odeSb SSSanto ignacio

:& intimada íogo a Aia ia- inftancia,dizendo : Eííe Manga de Frcvhida emnomedo PaJre,* do Filho,& rafoy hum de dous teJS&£%*
do Efpirito Santo, abrio a energúmena vaõ na mefmo corpo

; & que Sq
^trfcvto

CSfcchad0^&falto^ Manga de Freyra faiada ILf^uicu pciicyiujuizo. coração.

éf Succcdendoifto pelo meyo dia, <s7 E entendida a continuação dadepois na fua tarde tornou a eramudecer morada defte demónio no md™™r™JacmthaA nomefaotempofeviooutra da dita DomingasS£2"3vez endemomnbaáa a Do1K1ngas miíl,. Padres de applicar o melo dof£2?fa,adm,rados todosdoqueviaõ em dia mos,& invScacaõ deSolado d C.de Santo Ignac.o. Mas o mefmo demo- feeftedemonio* Aperta coração óm

f

no que de novo atormentava a m^iça, mo que havia dito^0 Manga d°F?eyríd efcobrioomyfleno paramayor gloria Que fe naõ eaoçaiTem, & o devSemdoSanto-Porqucrornandotambem aos m5er maisaqueílecorró rormL^WexorcIfmoldel,am,iHçl| lhedilIeode. affim o mandataraSffimomo:Nao tecances, porque eu na5 E naõ foy raenoí' a contumaeia dd£hcyde (ahtrfem omeu pr.mo Pineyran. demonio.que a dos ou°ros na refiSdo. Eperguntadopelo Padre, quedemo. cia, que fazia aos mevosauDlfeadol ^n,o era aqudle,& aonde eftava? Elie loáCSffig:
refpondeouNa mefma jacintha .• mas o mente depois de refponder a «rias De

fhatarVSd°emonTf
0f0

' ** f
* gUn" S d° ExOTCÍi1a

'
e"X Tm

^ersanto «J rio
' It *** 'T™ ZCS

' 1ue Santo !Sníc '° ° fa21* f»"" da-de Santo Ignito, buli porem o demo- quellecorpo.odevxou. E eftas uerran.

í™
Santo Ignacioo lançou fóra^Sí fi. demoniofrelervamos para as contarmos

end;S lu^^ínl: ?/10.^- ad'r>P^^pendeLyt:afua™etienaeo,qu. e.n jacintha efiavao dous ria do íuecedido nos exemnlos de ou

Wrrcouf"ratT
ad° TÍb^ qUC ° ^--ergumenosdomeSempo *%

tolançou fora nofeu au, como te- quaes agora entramos a contar.
P

tf. V.

68 1V/Í Aria foy outra endemoninha .

IVA da por hum demónio chama-

moa dito
; & outro chamado Pineyran

do* que o mefmo Saoto lançou no fe-
guinte-

66' E tornando nos agora outra vez

rav?^.no!l r i
a Prlrae-

v " deraíeupay, & que na-j haviadefahirSoS ÍT *" <5U
í
rendo dcf- dclle fem os molambinhos daqueíl Fl

S£ vezSemonf
C

hS^
ff° * P°f I"

dalS°- QHeria diz"'*» asm d das d,
vi, firtr, 1. J.

da qUc ,ào ha" ImaSem de Santo Ignacio , que eítava

lot^Z7rl°
dcmonio^ue d'íTef. no Altar à viíia de todos porque depois

Ti Kfnnndrn Sf S" ^l^ """
' de d,zcr '«»mefmo,no dia feguinte de-f*. refpondeo elloobedecendologo. E claroufe melhor, expiteandoo ?eÚ fen.

Z ij tido
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m Fida do Tatriarcha Santo Igwtcio de loyola,

úòo norefle modo. NaÓ te cances , por- cos, excedeo aos mais endemoninhados j

£SSS£ lemosmoucos mas umbem fe moftrouM
daqueilelomem, que ahi eftà com o li- em reconhecer a potencia de Chnfto

.

N.

vrfn maõ ôcaponrouparao Altar,on- Senhor, porque em chegando o Padre

de eftavT a Imagem do Santo. E pergun- com os pés da fua fagrada Imagem a bo-

tadcf como fe chamava elTe homem ? ca do energúmeno, logo cmimidccia,*

Rebonto: gnacio. E tomando o Pa- foffcgavi. No prmapio efteve muyto

dre a medida do comprimento da dita obílmado,ainda que em fe apphcando as

imagem com alefias fitas, por fe enten. fantas relíquias de Ignacio ao energu-

d«
g
que efte feriaõ os chamados «no- meno , dizia menos irado :

Naõ quero

lambidos que he hum vocábulo dos nada com cffc homem: feumcvou:& fal-

S^queancgíosfecoftuiii.6 lando com o Exorcifta , dtzu: Aonde

K^rod^ndolhecom húaopefcoço queres tu, que eu vàíErefpondendoel.

Se gumena , diffe logo o demónio : lc, que para o inferno, diffe o demónio :

Na6 me a fogues : & fahio.le. A mefma Eu de là vim, & hey f ir a outro lugar ,SS5) effeyto , apertada onde tenho bem que fazer : & no concey.

SSSK3SS energúmenas, A- to de todos pareceo que o energúmeno

^uS&Lourer^a.Emandadod. aer ficara liv.edu diaxátcii opprefes.

olemonibdeaa íe|unda, quem dança- f^*g^
vafóra 2 Diffe , tomando a energúmena le , que hua velha na lua prelença dera

com a «k» «Vdiqw.8 do Salto: EL húa menina ao demónio, logo a reprehe-

te efte & a devxoíi livre. <*eo por faliar naquelle feu inunfgo. I o

6, DomScrioula,naqualode. demónio, que era o inimigo do energu-

momo efteve notavelmente pertinaz por meno, o tornou a atormentar,como dan-

TSSSSXSSBÍ l» húa vez t-es:&entaõfeentendco,que amua nao

ã^Sícmio^eínoiDe/Zombaô cô tinha íahido ^também íe advertio,que

ocSé^neftafuTarrogantepergun. ^«^^**^á«S
ta deu ofeu nome, que he de hua efpecie depois de obrigado pelo Exorcifta na

de peyXedoBrafií.Eporqueentràríneí. Igreja, ondceh.v» levado ,*d,ffe:Eu

te corpos lhe perguntou o Padre. Diffe : íou trezentos diabos ;& com fer irezen.

Sua m^moIeu-Forte era a repugnan- tos diabos , naó poffo com efte coroado,

da doChTréoembey,ar as relíquias de E vendo o Exorcifta quanto neft lua

sLtoIanac^q^dooExo^fta as confiffaõ temia o demónio a Santo lgna-

? epvarbocada
q
en€rgumena,maS ain. cio ,

invocados os^^gS^
da que violentado, veyoa fazer muyto lfae,rrt,mou afahid*,açoutando o roíla

mais. Porque naò fá as venerou,mas dif- do energúmeno com a Eítola , & o demo.

fe, que o Santo era poderofo no inferno, nio moítrando o muyto que fcntiaa^ucU

& que a fua Religião havia tirado do leu le caftigo,o deyxou por hua vez.

poder muytas almas,& lançado dos cor-

pos aosfeus eompanheyros. E arguido jT- v i-

nelo Padre, por naó fazer elle, o que os

omros feus eompanheyros fizeraô. ref- 7 1 1 Sabei foy hua das energúmenas

pondeo:Porque Santo Ignacio ainda naó f em que o demónio mota-mms
Ler imas à manhã largarey efle corpo; o horror, que tem da aguabenta,quando

& animo fez, doendo, que Santalgna. lhe chega: porque eraotao medonhas as

cio o lançava, vifagens , que fazia juntamente comos

70 Manoel foy o energúmeno, no torcidos movimentos do corpo, dizen.

qual o demónio em extrabuxar, trincar, dorNaõmequeymem :
que a

>
todos me-

&baterde dentes, dando furiofos ron- tiaem notáveis- cfpántos. Uit.e ene em
** momo,



Livro QuaYtú. " * y^
morno, que frchimava Satanàs,& que o cay ro. Vou-me embora , óue aqui nJí*iror daquella efcrava lha dera. E ven- tenho cadeyra,Sc VQu-me paraouíra,quedoo Exorcifta cao arrogante a erte de- Ignacio bem fabe , que he minha • ah i. l2momo, invocou com muy ta confiança a nho eítrado, & colchão* E quiz com iftoSanto Ignactocontra Satanàs,diZCndo. dizer o demónio, que no dia antecedei
Mie, que nao poderia refiítir ao feu po. te , enfurecida eíia energúmena contrader, poisavas vezes com a fua humil- outra , que a havia dado ao diabo ; cha*dade confundira a infernal foberba. Po- mava por ironia a ambas devotas dé SaiTrem o demónio perseverando ainda na. to Ignacio, & também fuás , porque Vic4&a arrogância

,
dnTe todo enfadado; ra elle chamado por elias : & que DeosDeos aos vivos ,& nos aos mortos. E em pena do mao coftume de fe daremfufpenfo o Padre na intelligencia deitas huas às outras ao diabo , permittio ,^palavras, lhe mandou, que íeexplicaíTe, o mefmo demónio jà lançado duasvezesoquenaorez o demónio, ainda depois* daquelle corpo por poder de Santo Tsna.

deobrigadooutra vez pelo Padre a dar cio, também por feS zelo vinha deíC-a entender aquela fua íentença. E muyto doo mefmo ca lligo; & por lífo dizia „meirado contra elle, lhe tornou a dizer.- -»'- -*--- - - ,q

Na5 ouves? Deos aos vivos, & nós aos
mortos

: Sc deyxou a energúmena livre.

7% Brígida outra endemoninhada,
depois de muytas refiftencias do demo-
nio, que a poííuhia contra o império de
Santo Ignacio, em cujo nome lhe manda-
va o Exorciíta,que deyxaile aquelle cor-
po

j elle o deyxou , dizendo: A boa fé,

comandava. E o Fernando,que vinha
ao focayro de Ignacio, era haa Imagem
de Santo António nos íeus primeyros
annos chamado Fernando, a qual preza
por húa fita junta com outra,que era me-
dida de Santo Ignacio, atadas ambas c5.
hum mefmo laço, pendiaõ da garganta,
da energúmena. Finalmente o demónio'

J ;-"«•«4JV*W
- " «v» ie » ía}lio depois de perguntado, fe havia rfequeeumevc.u,naóqueronada com eO tornar outra vez,&eliedizer,quenaól

te homem. Mas na vefpera do Santo fé que indo naõ viria outro,
vio outra vez Brígida endemoninhada* 7i Rematemos agora os exemnlospelo mefmo demónio, dando entaõ o feu queíemos referido,com as repofos auínome, &dizendo que fe chamava Boas a energúmena Ifabe dava ac3S83SÍobras

, & que voltara outra vez àquelle ciila,| nòs deyxamos apontadas , qualcorpo, porquelheefquecèra hum pecca^ doodemonio eíiava 5jà páTa , £v2íTdo. Pois novamente te efconjuro,& man. Perguntoulhe naquele Tempo fc.Padre

o ^adre. Lo demónio, deyxando livre vos t& nòs aos mortos i que ficou oor en.

cTh^H°
r

f
P
n
n0día

<£ S«»*IS««*>, tender,comod,(femoS\o?euTugTr Eo
SfS ,arc0m.^a pergunta :Pois demónio pnmeyro perguntou ao Padre

n^
qUeT ia

r
nÇarforad

L
° mCliTucan0í QíJem «avia dito aquellas palavras PÉaonde tenho feyto taó boas obras f E refpondendolhe o Padre , que Satanás

fe?c°evra v?7
a

o
ad°S

r^ ** »*** ^«^^ queria^pHc.rf ^^rceyra vez o mefmo demónio ao mef- meçando a dizer,& parando logo -masmo corpo, por altos juízos de Deos. Por- apertado mais pelo Padre,t~ ™.
que obngado a dizer a caufa de tantas baíTe de dizer, o que tinha cornecado •

vezes entrar naquelle corpo
;
d.íTe, que èmmvms^^^S^Á

as devotas de Ignacio o chamavaó , & todos os que SaTanàsSSSíufpiravaõ por elle. Eu naõ queria vir , no inferno. E comloKS/22mas Ignacio me mandou
: efta era mi. ficou a outra parte

; porque os SSflSínha, mas Ignacio ma tirou das unhas
;& vaó , vivem para Deos? E dcpòTs deftaagorameafoga ,acFernando ao feu fo- mmm&^c^^S^

Z ijj a fa«
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Vidado^atrhnhàSánwlgnâcioàeUjok

SsssfesBx skssssssss
iíío, das q-tf*es toy n«» • ^ 3» ftahififearíõs

t*mpô,èatví6bvTe*?*reípondco>que 7* Iodjs«>
fe derivava* da di«

Muytãs faceteias Outras circ^C- W^S a roupa ck

fiiftancià «tosfueccflbs-íiiao individua- ^"J^CvT de Charèo , ainda que
mos • & os damos a eítàmpâ, corrido o muy-to mas . & o>úc

'

**™J°
>

J

vêoferncom^ofiçaôartifieiofa, rtiis ím-
22ShStt3Rl*PWl« agradai deU:

cera verdade. Só advertimos , quê tudo çfcraçaô , bem leve, H Pur^ fe

reS neíiis paíibs paííoii àvífta ^^««f^^^S^^Z^
dos quâfcs foy d Padre João MaUheos TM#f^SáS^S
FakttO^OmodíffémosnO^tírieiÇodc^ d» etras,

«J«^^ÍSbulos de to:
tanarraÇaõ:&nòs na fé tfcte Autho- ^S^S^Íofid»
rCS oScontarno8,paragl0^deDeo8,& SSSS emalgúa dei*

de Santo Igrtacio
>
pois todos os cafos WJJ^SSSSS &* figmficativos

de qliefàzcmòsefíâ lembrança ,fora0os lasdev^c"e^°m p-^lll3|ntconome

Epoftoquelcnaôérttèndaacaufade^f. desdentados.

tigarDeosaquettcspoVòs côiii eftatle*

iiiònftraçàõ de penas caS carregadas-, &
tíju afi rtò mefmõ íempô vlírás ;

bem fèpo«

de íuppor ,
que os ^peccadds dêviaê de

fer entaó muyto gràiVes ,& naquellas éf-
.

trácias reptítíddsyfem íc temer a Ocos, c^
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CAPITULO VIIÍ.

De qntmu qs homens tenúrao a SJgnacio»
i

§- I.

tf "^T Áõ era menor o medo > que

JL^I os homens de mà vida tinhaô
deS.Ignacio$do q o dos demónios teta*

dores daquelles homens, & roubadores
das fuás almas

5
por fer a lua virtude húa

publica reprehençaó dos vícios, & alua
prefença tanto attrahir aos bens, como
atemorizar aos mãos. Afíim fe vio na*
quelle efcandalofo EcclefíaíTíco,q eftu.
dando em Alcalà >& Ignacio o defejava
encaminhar para Peos

; porque indo cõ
eftes intentos a fua cafa, elleo nal que.
riaadmittir, & o dcyxou entrar rnuyto
contra fua vontade , temerofo das fuás
exhortaçóes. Tal foy tambemo Doutor
de Pariz, aííuftadocom a viíia de ígna-
cio ,que obufeava , para o exhortar a
melhor vida ;& vendo.o entrar na cafa,
onde elle eftava jugando o truque da
mefa, todo fe perturbou , & o temor da
fua prefença o embaraçou de tal forte,
que as palavras , que deviaõ fer de com-
mua faudaçaõ, faraó de convite para o
jogo. E como eftes dous exemplos faõ
todos aquelles, que ja contamos, nos
<quaes naó temia Santo Ignacio repre-
hender aos criminofos,& eítes o temiaõ
a elle

; & ainda depois de emendados,
•o mefmo temor os continha para naõ re-
incidirem nas fuás culpas,terocrtdo fem-
preaefte Dmd os mayores, FiliftcOs
dospeccados. Demaneyra ,que nomef»
mo tempo, & pelo mefmo modo,temiaó
os demónios a Ignacio, porque lhes ti-

rava as almas das mãos j & os homens o
temiaõ, porque davaô as almas ao demó-
nio.

76 Quandofahio de Barcelona com
es intentos de navegar para Jerufalem ,

recolhendo- fe em húa cafaria de Caera ,
donde eftava4e partida para&oma jde-

.
pois de paífadas jà mtiytas horas da noy-
te,as vozes de quero fe queyxava , &
pedia foccorroem algúa afflicçaó,o obri-
gàraõ afahir logQj para acudir a quem
tanto clamava por algum íavor em taes
horas. E vendo a húa hone/ta mulher
opprimida pela violência de certos laf-
civos, que a intentavaó ultrajar; femos
temer,nem recear algum effeyto do feu
defaforo, os reprehcndeo taó intrepi.
do,&comtalefficacia de zeb, que os
aggreíTorcs daquella oufadia , atemori*
zados com a fua reprehençaó , deyxàraô
hvrea preza, ferooffenderem,nem com
palavras, a quem a fez foltar*

76 Com cite mefmo zelo fe fez te?
Biido daquelles perturbadores da vida
religiofa , reformando q Moíieyro de
Uarcebna; porque fem os temer a elles,
nem reparar na perda da vida peio bem
delias

, os veyo a refrear de tal forte,que
nunca mais fe atreverão a olhar com de^
ordenadas intenções para a honefta
claufura do Convento reforma do. Affim
mefmo os queem Roma cedendo muyto
afeupezaraoíanto zelo do fegundo E*
lias na defenfa das mulheres arrependi»
das, que elle livrava do periga de fe per*
derem de todo : õc os outros quey xofos
do mefmo zelo , par lhes tirar de fuás
cafas, & fazer retirar para a de Santa
Martha muytas mulheres cafadas; to«
dos ficàraõ temendo ao Authol da re-
paração de tantas almas. Semelhantes
toraô a todos os que navegando junta-
mente com Ignacio , ainda depois de
ameaçado com a vingança pelas repre-
henções,com que lhes eftranhava a ípl>.

tura das fuás obfcenas bocas , & por fim
fe lhe viera§ a render mais temerofo^
^ntaó de ígnacio , do que antes eraô 4§k
bocados diante dcUe<

77 E 6nalmente , quem jà leo todas
as perfeguições defte generofocanquif.
tador das almas j felhebufcar as raize§,
ha de achar, que todas prendia? no me-
do,que delle tinhaSos feus mçfmos per-
feguidores : naó das fuás4rmas > porque
não tinha ouiras,mais quç as da palavra

de
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* 7I jSi/rf io TatrUrcha Santo Ignacto de Loyola,

de Deos • ffiasdo feu 2clo.com o qual tando comos Jefuitas: Velphmatus Ec-

armadojSiotodos.Mcdofoydolcu eUfisnmfojhpmculummar.mmm^a

XoioeSo quando lemellc temer Ji Mm.JinmJtriv.vavoce , *vM*ft
«ameacosdos DoutoresdeParte.con. pi* f**?4Mp <*</T«™»<. Mfr.mho

ÍTnuTva emSir almas par. Deos ; & Kemnicio d.fle , que a Companhia for,

Sfe3SS» mais an.rn.do, quã- creada , para que não pengafle jta
££fnrSáodobrar |& fazer tremer Catholica , Smeté»mpRmmoP,m£
com osacoutesdafalaj&ellefemostc- « ex eo ag.taíam , m labentem Eickfiam

m«,S bufea i & deyxou proftra. »&«< *•*£M* pojjet. E que fendo

doía feusnésfó còm palavras aos au- dcfterradaaTheolog.ados Jefmtas,def.

SSÍStó caítigo das terrad. ficaria .FéCa.holica : gA*
varas. Valor foy fobre todos o lo feu rumJheolog.a.femelexpuncJa, Cathd,c^

cõnftánte animo .quando l.dou com as rum Bátm expmítam m. Os Hereges

ondasTauc U tormenta , que lev.ntou Belgas publ.cav.õ , que em nao haven.

côruraek&feusco%»heyrosoHe- dojefuuasnomundo.ficar.alogomuy-

££ P.amont zna Cone deRoma :fc tofaciltoda a contenda cor» os defenfo,

éll! o àm^cou tanto , & naó menos a res da Fé Catholica 1 Je(u,tu ommbm c

t, ISSSStsSm de ir alcançando md,o f«bl«t,sj,a«d f*a« i,fitA «ftw»

de D Sõ frevÓ para taó fortes ventos , w Bdti Catkokc* propugnatorts ,x.

&aoSn3.de táo levantados m.res ;
pu^are. Os Calvimftas affirmavao, que

te amdà con egu d° jà a bon.nç. no of- nada havia de poder a herelia,em quanto

Urec do arrepnd mento dos culpados, houveflem Jefu.tas -Sumbm m Btlgm

nfofoffeooufemlevar adiante o abono Jefmtis.fiartnon ,# ttttfr
,
M*

d s (tsdoutrm.S,f.zendo.as,nlg.r por M Os Sectários, do L«th«.mfrn»

frnrenca E deu ella tal brado, que ainda emSaxomacnao.que amayor dcltrui.

toTeSqu^cheVL.ouv,r'efcrit.) er.
^^^m^tf^lómm

táo vendo fugir, & temes a todos os q

fe lhe tinháo atrevido.

78
Anifefto foy também o te-

mor dos Hereges, depois q

mllum ejfe Euangelio fno capitdtorem

pejtem, quàmjefuttas.?\\i^ Melantàra

com a grande pena, que tinha de ver aos

Jefuitas tanto dentro entre Chriftãos,

difíe: Ah vídeo fane totum munÀum brevi

JefuitiS repletum ín.Fallando hum He-

rege com outro , que eítava para íahir
1V I mor aos Hereges ,aepuis 4 i*& »*»« ^««~ > n~ --• r .,

o «^; a ufvo ao mundo ; porque com hum papel contra a Companhia, lhe

nSStra a obturaZSkíiS , mas difle ,
queVabftivcfle d. fu. compof,.

S.S1 èonira . das heteSas movem çaõ ;
porque poderi.5 apparecer cont .

ffnc filho* as armas do zelo Cathohco. elle compoftos tantos papeis ,
quantos,

íeus filhosg^ o ze o
«Soos Jefuitas , pois coftumavao .cu-

^
Slrioue IV de' Franca ffallando dir todos for cada hum ,& por .(To cu

zer Henrique iv. oeiranç.
„as minhas declamações não me atrevo.

SartM&k onaI
P
ô meu fó "dtTmalde.les :£ ft*V</^

.r£SSEíSS nâo prefervara: Unta nm efi ,« polfit Ma tx parte cum

»' llíp*,™»? «*«/<«' Jefmtanm dtânna comparar,. EJqae

' TjII^Zos bmms E por iífo ctrtamn cum tom potentibm adverfam:

nar leftTúlr todo o'Se fiuTdo, eVa a ^rna^m^H^mmbm^nntíun^S« fcus P-mcan.esqui. f^^^^S An í cto"
zettem defender as fuás Igrejas , difpu- ,lhs abfimo. Os Hereges AnD l canos

\
!



Livro Quarto. mtmhao entre fíaffentado, que com os Je- imagens , que cftavaõ pendentes bâas
luitas naó íe havia de diíputar , fenaõ cõ pareJes àx cozinha j notando o Jriea
es tormentos iCiwyejmtis in pfiemm de fe incorrer em algua idolatria. Èief
torvemis potius certandnm ,qiãm ar£tt. pondendo Manarêo, quenáo hava eíTe
mfM. E ainda affim com todo ; os feus nico naquclíapia veneração i dan Jo he
tormentos, naodeyxavaô de ier covar- as razões para fátisfazer âs fuás duvidesnomefmotempo,emque com elles das, &odefviar daquelle reparo- <Mq
fequcriaomoftrar animados contra os elle ,que havia Theologos em Álema-
J duitaí" nna ceníuradores do ufo das Imagens

,

& por então não replicou mais, para fe
§' n1, encobrir melhor. Mas continuando o

,~ v* Tw *•« . t ^" excrcicí<> da cozinha , não fe deícuy.
79 ||

Porque Viao os Hereges > que Qáva de adiantar os feus intentos,& com
JL^ lhes nao luecedíaõ bem as fuás tão repetidos íináes de oceulto veneno

campanhas contendendo com Ignacio, que o companheyro Manarêo lhe notou&os filhos do feuefptrito,pois fempre vinte & cinco propoíições hereticas,das
as armas eos Soldados da Companhia quaes informado Santo Ignacio o def-
triunfavão das fuás

5 intentarão mover- pedio daCompanhia :& dando conta ao
lhes outra guerra cõ armas encubertasj Preíidenre da lnquífiçaõ de Roma , foy
roas também movidas pelo temor, que logo prezo , & condenado aos remos
os tazia ©!har para Sãto Ignacio,& feus perpétuos de galés, por convencido he-mnos com mamíêfta covardia. E pare- rege Lutherano.
cendoíhts melhor tratar com elies^omo 80 FruíWada eíta tramoya , difpií-amigo Hft amizade publica , Si. por cfté zerão outra ós Hereges , tão t avilofa
roeyo abrir algua brecha na conftaiicia como a primeyra ; * a armarão em húa
tíaquelies alentados combatentes 1 pu. grande offerta de livros , que fizerão aE'! ,D

?!
r,,

(>fl'
Ve,,ífe

r
íaíí SantoIgnaciò,comoefmcIadehumami,

diflimulaçocs defta dolefa correfpon. goda Companhia, refldente em Veneza.

JZ:*fuA
C
Afí A^T?° Tf £ tostei* «« introduzir na lição

ra a fidelidade deftes defeníores da Re- dos noííòS Réíigioíbs , entre os livros
bgiao Cathohèãj rtiandou Melantama Catholicos, alguns heréticos, pondo ef-hum fcu difcipulo CalabreZíde propor- tes debayxodaquelI^disfarçaSos hunscionada fagacidade para intentar qual; com os outros

]
para que os Cathoíicosquer arditofa toarãnhâ,* tratar tálamo foífcmlogoõffeÃcidos às primevras ffflzadecom cs-Jefuitas,queosfiKffcprc- tas,&às fegundas os heréticos. Epow

Variar. E clk o fez cem a melhor capa que não fe pudêrão defentrouxar afíímde amigo, para fe encobrir, porque fe comoeiies chegarão, ficou para outra

&^££SE3 SSSÍf^SiSS hdracíic cuydad0
'
mas ° Padre ^*-

taes.pparencias ceinclinaoo a melhor réoíev.do da curicíàdade, foy revolvera
vida, que chegou afcr nelIaadmittido.E do tectos,* notando os AuthOres decomeçando as fuás experiências pela hu. cada hum, fem ainda paíTarà noticiadas

vt,^^ a,0mandàrâo íerJ fuas «n«crias;& achóutiélíesí SI livrosvirm cozinha juntamente com outro de Luthero , & Mclantama outros doscompanheyro, por nome Ohverio Ma. íeusmefmos argumentos. ES Mlàcio!

noT^r^Tl' rCCÍa cmP"dh2d° aCJUcmfe f^avifo deita ihdufíriofa em-

rSSSSSSSS?
ss
v
n
A
á?' pr prcza> mandoa * *uc log° fofl^ todos-

í nst S r T tfft
disfar

?ado queymados
: & dafuafogueyra fc feVan-Lobo a irdefpindo a pclle, perguntou touoinccndiodaárdcncepína, em 5 feao companheyro, de que íervião hua, abrazàráocs inventores deita miS.

81 Não
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174 fida doTatriarcba Santo IgnacwdeLoyola,

8 i Não feria curta matéria para a ao inferno, do que junto com clles íobir

noíTa qiílona , a defenvoltura de pala • ao Ceo. Tanto fe temia do gencrofo ani.

vras com que os Hereges , vendo incoí . mo daquelle Jefuita , defprezador das

traftavel a firmeza da Fé Catholica , fe fuás forças , que antes padeceria as penas

debicarão contra os filhos de Ignacio, eternas, do que eítarà viftadcqucmnao

temendo fe das' fuás doutrinas , porqus temia as decretadas pelas leys de ingla.

asviáotemprevitoriofas, &asfuasvé* terra.

cidas. E entre todos os que fe alargarão 8} E tal fentença, como efta,foya

mais contra a Companhia , dos quaes jà de outro covarde dos atormentadores

temos dado muyta noticia ; foy húbem Anglicanos , proferida pouco antes de

entendido Amoldo, por chegar a dizer ver elle o intrépido animo , com que o

em húa fua declamação , que a providen- Padre Roberto Soutuelo , Sacerdote da

cia da natureza tinha faltado à igualdá- Companhia, Ce offereaa a fer morto , &

de da creaçaó das crea uras; porque ha- efquartejado por defender a te Roma-

vendo produzido as efpecies das feras, na. Proteftou taó furiofo o ardente dele-

& animaes venenofos em coarctados nu- jo , que tinha de queymar. juntos a to«

meros, para naõ fer a terra mais fua, que dos os Jeíuitas, & dar aos ventos as cm-.

dos homens; fendo também feraiosjo zas de todos elles, para os M^ftnn
fuitas , a fua propagação enchia o mundo dos ;

que ate das cinzas dos ]eluitas,que

todo defejava queymar, fe. moftrava arrogan-

8z E por efle teor eraõ os difeur- te vingador,eftando namefmahora yen-

fos, ou públicos, ou particulares dos eido do valor de hum delles, que naote-

Dogmatiftas heréticos , fem os haver miadarfelhe antes em cinzas desfeyto,

oíFendido a Companhia napeífoa de ai

guns delles E o que dsria hum certo Pre-

dicante nas occafiões de fallar contra el-

la, depois de fe ver aggravado no cor.

po pelo demónio ;bem fe deyxarà enten-

der do que lhe euftou , chegando-fe a el .

lc hum demónio, ou hum Duende. O
caio ià o temos contado em outro lugar,

do que viver como elle meticuloío pér-

fido.

84. Quando andavaõ defenterrando

aos Religiofos da Companhia , que por

cafasde Catholicos defeonhecidos lhes

adminiftravaõ os Sacramentos , & ani-

mavaõ a fua coníiancia no amor da ver-

dadeyra Religião
;
diziaó,quc mais inte i

miando foraó lançados fora de huns reíTavao elles no defcobnmento de hum

aooíentos muytos infernaes cfpiritos, dos Jefuitas oceultos, do que nos mayo-

por império,& domínio de Santo Igna. res haveres do mundo. Enao era porque

cio livrando a feus filhos das fuás hor- nelles achatem thefouros de ouro
,
ou

rendasoppreííôes.Eentreosque allife prata, pois fó guardava? os paramentos

achava3,& nas voltas da fuga dos qatro. Sacerdotaes para os feus miniftenos.

wlladoshiaõ fazendo affim homens/». Mas como entaô dcfcobnao aos feus ma-

Lo Duendes | hum daquelles efpiritos yores inimigos,fempre temendo- fe dos

invifiveis lhe esfregou , U eftendeo muy feus engenhos, & confiante an,mo na de
;

bem as orelhas , naõ obftante empare- fenfa daFeRon.ana ;
por uTo fe empe,

Iharem tanto entre fi demónios, & here- nhavaó tanto na trabalhofa aníia de os

Soodio contra a Companhia. E ven. bufearem ; | eraô taõ extraordmanas

dohum dos hereges Anglicanos a conf- asfuas induftnas para
,

os acharem, que

tanc^om que fofria osW tormentos fe enfureciaô quando ellas lhes naô apro-

oaloriofoMartyrThomàsMotano,Sa. vcyrava6.Houvcoccafi»o,em que bul-

ce
g
rdote da Companhia, diffe, que fe a ef. cando clles a hum, que lhes ******£

oerança da falvíçaô confiftia na fé dos tava em certa cafa encoberto , & o nao

Papiíías i
mais queria feparado delles ir achavaó j levàraõ a cUa alguns imos úu

\
|
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menos vulto,&pczo, para que tocados
fi cíTem o ceco nos elcondrigios mtc i

riores das cameras, que por fazerem lu-

gar aosJefuitas efeondidos, haviaõ de
eílar vazios, &c entaõ o com delles havia
de retumbar nos feus vácuos. E efta era
acauía rporqueraras vezes lhes efeapa.

vaõ os Sacerdotes, que hiaõ a defcobrirj

& defeubertos , os naõ deyxavaó faliar,

ainda quando jà próximos aos patíbu-
los, em que haviaõ de morrer, temendo^
fedo que diriaõ.

8f Tinhaó experimentado,que nun-
ca fe fahiaó bem das difputas com Je-
fuitas, &por iíío os divertiaô com os
pretextos, que lhes encobriíle eíta co-
vardia. Em Efcocia no encontro do Pa-
dre Gordonio com hum afLmado Here-
ge, que fe prezava de muy to fciente em
letras Gregas,& erudições dos Padres
antigos, que trazia memorados , íahio
elie envergonhado da conferencia, que
teve com o Padre em matéria de Reli-
giaó.Porque depois de o deyxar fahir có
as allegaçóes dos Padres , que recicava a
feu favor, o Padre lhe moítrou , como
osallegavacom falfidades conhecidas,
fazendolhever viciados os lugares dos
ditos Padres, &efcritos com disfarça-
dos erros, & dolofos enganos

, para da-
rem authoridade às íuas hereíias. £ foy
taõ celebre, &iniuriofa efta difputa ao
arrogante Arguente, que dos queaou»
viraô , ou tiveraõ delia noticia , abjura-
rão alguns, ainda dos mais nobres , os
feus erros heréticos , & fc redu2iraõ a
abraçar as verdades Carholicas. E ainda
que o Governador,que era daquelia Pro-
vincia , depois de convencido por outro
Jeluita ,retrocedeocom muyto applau-
íodosoutros Hereges

5 foy por Deos
caftigado efte infame arrependimento.
Porque fahio de hua pendência cafuai có
amaõdireyta cortada, íofrendo entaõ a
rriefmapenaaque íe havia obrigado, fc
elle em algum tempo defiftifVe da Fé Ro-
mana : dizendo, que cortada foffe acud-
ia m»õ,fe coro cila- algum tempo fob.
fcrevtífeahereíia.

Quarto*
275

86 Grangeou o Pa dre Gordonio taõ
gloriofo nome com efta vitoriada Re-
ligião Ghriítá contra a do pérfido Dou.
tor Grego, èkapparente fabio das fuás
letras

;
que naõ havia quem fe animaffe a

difputar com elle qualquer controversa
da Fé. Porque tornando a Efcocia,depois
de húa longa digreífaõ de tempo que gaf-
tou em ira Roma a informar ao Pontifi-
ce do eílado daquelia Chriírandade

; foy
logo mandado fahir por confelhos/que
os Hereges havzaó dado a cl-Rey contra
o dito Padre, para o naõ ouvirem íegun»
da vez em húa difputa,que elíe requeria,
defafiando aos Meftres das fuás efeolas
diante do meímo Rey, & Magiflrados de
fua Corte, proteftando , que elle muda»
ria de Religião, fe foííe vencido , ou os
adveríaries mudaflem da fua, fe elle os
venceíTe* Era o tempo , em que por ra-
zões politicas, fcceíTiçaõ de periegui-
ções da Igreja , pudéraó os Sacerdotes
da Companhia fahir das fepulturas,que
os guardavaó oceultos para conforto
dos Catholicos defeonhecidos; & por if*
(o feoffereciaó cafos, nos quaes íe diffi-
muíava com eftes encontros de Here-
ges,5c Catholicos, ainda fendo Jefuitas.

87

iT- IV.

Viole entaõ obrigado Gordo,
mo a fahir de Efcocia j depois

devitonofopeia Fé contra a perfídia,
por naô haver algum dos feus profeílo.
res, quefeanimaíTe a controverter com
elle a matéria propoíla da Religião

j Sc
violentado deyxou a Pátria. Mas faben.
do depois, que fc defcobria íióvà

>& ma-
yor perfeguiçaõ contra os Catholicos,
voltando a eila, logo foy publicada 2tro-
ciffima ordem , prefentida a fua vinda
para que ninguém o efcondeíTe em cafa.
E fem duvida perigaria a fua vida , fe hú
dos Condes daquelia Corte,parente feu,
naõ impetrafíe dei Rey a permiíTaõ de
alguns dias, para nslles fe expedir , &
deyxar por ultima vez a Efcocia.E quan
do parecia, que tempos taõ calamitofos

[obr.i.
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obrigavão a Gordonio ao defcanço , era ella com Gordonio , antes que fahiffe de

o feu zelo incaníavei 5
porque donde ef- Efcocia, para que nao lhe fâtisfazendo,

tavaercreveoad.Rey>pedio,quelhe fe enrendeíle, que também nao fatisfaria

concedefle eíiar defeuberto em Efco- ao mais, que poderiao dizer os defana-

cia Dará em difputa publica entender c6 dos por elle. l'"l , . v c . r

os SreTda
P
ReUg

P
iaõ,que elles pro* 89^««^^®^"*

feaavaõ > & Coife o lugar deitas conclu* façaó da duvida , vio que nao tinha ella

fóes cm ordenes fua , & dos feus ma- mais força, que a da ignorância do ar-

voresCcrtezãos.E ainda que elles naõ guente, & a do temor com que havia pe-

recufáraó odefafio , interpuzeraô tan- dido,que adifputanaofolTepublica^o.

tas demoras à fua vinda , que ella fe foy mo quem ainda fe temia da fua mefma

fruftrando por muyto tempo ;& os He. fciencia. Sugeytoufe Gordonio as con«

ícecslapontando para efta dilatada au- diçóesdefta propofta, refutando por e£

fencia de Gordonio , divulgavaõ eftar crito o aífumpto dos «f"*^£»*g
elle ià arrependido da fuadifputa,&que dos de hum livro, que o Calvinifta ha.

o feu temor o fazia retardar^ efquecer- via compofto contra Bellarmino.E o fez

fe da contenda por elle propofta. com tão forçofas razoes, como abrevia-

88 Foraó tacs os impulfoscom que das palavras 5
mas baftantes a eftimula-

efte rumor eftimulava a Gordonio, quá- rem ao fetl Author de tal forte, que ío va-

do lho fize a5 faber, que fem haver o bc- lendo-fe das blasfemias,que pronunciou

ffiSl«rá a fuftentar a dif- contra Gordonio Sc os Santos doCeo,

pura da Religião no lugar confignado, vomitou o veneno da fua fúria, que pou:

^enoytefezafua entrada. E admirado co depois, permittmdoaaimDeo^chc.

cl Rey detantoanimo, para o livrar de gou a lhe tirar a vida. ^íuoccffo

algum perigo, o mandou deter na Forta- aindao fez mais temido dos outros Cal-

leza & alli cfperar pelas ordens, que o viniftas, requerendo todos a cl-Rey , q

KleSinhar Perguntado no o defpediíTe de Efcocia com ultimo ex
;<

feguinte dia, como fe animara a vir a Ef- terminio ,
porque era incapaz de le tu-

Sem temer as penas dos tranfgref- geytar¥^^^SSfS£^
fores das fuás leys : refpondeo , que co; fóes, com que elle lhe havia conferindo

fiadonabenevoknciaReal,viera a mof. naquella lua vindaV E aflim fe ordenou

irar, que elle naõ fugira de controverter para Hollanda a fua fahida entre os fegu-

com os Doutores Efcocezes fobrej os tos Reaes,para que nao foífe por alguém

pontosde Religião ,queelle mefmo ha. aggravado , depots de aceufadas pelos

via propofto, proteftando a
promptidaõ Hereges outrasnovas diíputas , offere-

com que eftava , para entrar com elles cidas por Gordonio naquelles u timos

nefta difputa a qualquer hora ,
que lhe dias de fua detença. E ainda que elles af •

foífe o avifo de fe achar nella. Porém os fedaváo efperas para Gordonio vir ao

Doutores Calviniftas mudando de ma. lugar da contenda , nunca appareciao

teria, Scdivertindo os pontos da con. nellc, tecendo femprepretextos,que os

troverfia, publicamente o apertavaõ ou- defobrigavao deefperarem por elle
5
&

tra vez,paraquedeyxaíTe Efcocia , por- tudoera disfarçado temor dos feus ar-

que divulgarão, que elle era traydor, & gumentos.

que como tal devia pagar cite crime da 90 N ao era muyto, q os Hereges te-

Mageftade offendida, com as penas con. meíTem tanto em Efçoda diíputar com

ficadas a femelhantesreos.Houve com os]efuicas,quandoatède huanobremu-

tído hum confiado Herege , que para lher Catholica fe virão temerofos por

cohoneftar a covardia dos outros , quiz efte mefmo tempo. Vivia elta muyto

propor húa duvida ,& contender fobre obrigada a Santo Ignacio ,
pela haver u.

,
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yrado de húa doença mortal ,& era bem
initruida por íeus filhos , na5 fó nos ex-
ercícios da virtude, mas rambem na in-
telhgcncia , & pratica da Fé ,& por iflb
os Hereges a temiaõ.E querendo os Cal-
viniflas reduzir eíta Matrona ,& levalla
outra vez ao eirado,& obfervancia an-
tiga da íey ta, que havia abjuradojman-
darão hum Predicante, para a perverter-
& tantoqueellaovio, &entendcoofim
a que vinha , o /audou intrépida , & pru-
dente, dizendolhe .- Grande louvor fe
vos deverá, &feraó muyto copiofos os
voflos intereíTes,fe vòs,homem taõdou-
to, õc experimentado emietras,triunfa.
res agora da ignorância de húa mulher.tu nao fey difpurar,& fó tenho cuydado
oc regera minha família, & bufearlhe
com muy to trabalho o fulknto de cada
dia, pois vófoutros metiraítes ,o que
havia na pobreza da minha cafa. E di-zendo dlc, que lhe vinha enfinar o que
porfuaconfiílaõella ignorava

5 refpon.deo a prudentiffima mulher , que não
queria ficar culpada, íe o não auizeíTe
ouv.r,&perderporeftaíuaomiíraó,o
que poderia grangear fendo eníinada por
Meftre taô douto. Mas queprimeyro
lherefolveíreelIehuaduvil,íue

mSna matéria, em que lhe vinha dar lições •

&que feafua doutrina a defembaraçaf;
le do que duvidava , & lhe propunha,
certo íenaobomfucceíToda fua exhorí
taçao, porque nelia ficariaó farisfcytas
todas as mais duvidas, qne ainda a pu-

concho"
repUênan£C a°S rcUS b™

9 1 Deíejo faber, em que lu^ar das
tremuras tendes vòToucrLftXS
dados ao mundo a adminiftrar os Sa.

que S. Pedro, & osfeus fuecefibres ti
verão efte poder dado a todos elles por
authondadedeChníto,

affim nosd'
zem.queeíta nosfagrados Euangelhos.
EíresPregadore^refpondeooálvmTf:

cm Miífao ordinária, para inítruirem
,&

Quarto.
focarem a Igreja de Chrifto- & nosternos em Miííaõ extraordinária 7 para
reformarmos efia mefma Igreja , que ià
cftava defeahida, & deforlaiilqí

dlnZÍVa *
C°nfta CÍFa Vcffa ««**-

dinana MiíTaó treplicou cila. Que vos
wjais extraordinários miniftros de Chri.
ito, iflb vemos nòs

j porque fazeis o que
aquelles Sacerdotes não fazem no ufoçommum da igreja Catholica. Vòs não
jejuais elles fim: vòs fois caiados, elles
nao :& finalmente tudo tendes extraor-
dinario. Com que jà eftamos certos , que'vófoutros fois M.ífionarios extrai
nanos.Masdequem recebeítes vòs ef.
tas defordens ? Se de Oeos j moftray on-de vos deu eileeííe poder. Vejo que não
ai egais com eíles textos , que vos peçoda vdííà extraordinária MiíTaó ; mas ain-da que vos,como eu ertou vendo , os ef.
tais íuppondo, havíamos nòs ver neítes
Mwiftios da Igreja extraordinários, tá!bem extraordinários finaes nos exem-
plos defua vida. Moftrayme agora ateu

rTÍ
a

H
gr

".
dC

r

CaI
ín° >

moíW™ a auífe.ndade de fua vida,& edificação dos feus
^nscoftun,es.Seelle,&maiS Luthero
íorao mandados por Deos

; as fuás obras,
& também as voíTas deviaõ fer juftifica-
oas.fic domefmomodo nas voíTas mu-
lheres fehaviaõ de ver: tomara ouvir aalgua refpondcndo às minhas pergun-
tas. As jmguas do Sfpirito Santo nãofó
forao viftas íobre as cabeças dos Apof-
tolos, mas também íobre as de muytas
mulheres,queeíIaváono meímo Cena-
cuio. O miferavel Calvmifta todo timi.
do,via.fe olhado de todos os que ha:
viao concorrido a eíta diiputa; & fem
refponderàsinílancias da arguente mu™
Iher,eI!aodefped.oda fuapreYença, ef-
tranhandolheaoufadia de a vir enfinar
ode que elle era taó ignorante

; & pro.
teitando,que não temia os feus amea-
ços, nem os feus argumentos.

S>2 Náoíóforáo de terror paraefte
Herege Calviniíia as razões de hua mu-
Iher inílruida com as da verdade, que a
haviao convertido; mas ainda trazia te.

•Aa merofos
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meroíos a outros da mefma ieyta,ou de

outra,a doutrina com que os meninos

fe çnavaó aos peytos da Fe Çatnpjica.

Lcrmèo também Calvimfta dizia ,
que

os Jefuitas naõ fó fe haviaô obrigado co

grandes promeffas a defender ao Ro.

mano Pontífice ; mas que com as obras

ià haviaó vencido aqueilas promeflas.

Porque tinhaó dementado em toda Fra •

ca ,& Alemanha , a primeyra idade da

puerícia , com o amor ,& reverencia da

Fé Romana, em tal fórma,que primeyro

faltaria a cor da purpura duas vezes paf-

fada pela tinta, do que murcharfe a flor

daquelladoutrina,comque edes imbii*

híaõ os meninos,para os inclinarem ao en-

fino reverenciai da Igreja Pontifícia. A

tanto temor como cite reduz a pureza

denoíTaFéaosmais alentados da perh*

dia rbafta para os acovardar, a Fé com

oue fe entende andaõ inftruidos os me.

ninos das efeolas Chriftãs.Epor iflo os

mais deftes Doutores do Calvimfmo,

ou Lutheranifmo,nas occaíiões de ven.

eidos pelos diícipulos dos }efuitas,fo fe

defpicavaâ com as afrontas ,& calum.

nias, na falta de razões ;
mas fem os te-

meremaelles os mefmos injuriados. Là

vemos dizer hum CathoUco a Helvi.

dio Herege , como conta S. Jeronymo:

Os teus opprobriosfaõa minha gloria;

& a mefma língua com que te atreves a

aogravar aos mayores Padres ,& defen-

fores da Igreja,me honra a mim, meten,

dome no honorifico numero daquelles ,

que quanto mais mordidos dos perros

declarados inimigos >ncao fendo mais

eftimados de tão fanta May . Quemaffim

fallava a hum tão celebrado dos Hcre.

ges,de nenhum modo os temia ;
mas an-

íesostemerofoserãoelles.como fe co-

lhe da confiífaõ de Hafenmulero outro

Calvinifta, que chamava aos Jefuitas :

Atlantes do Papa ; & Vitachero outro

Calviniih,como elle : Medullasdo Pa-

pifmoj&Eunio também donumerodos

Hereges : Euangetiftas do Pontífice.

CAPITULO IX.

Santo Iznacio temido de[eus mfiws

!
Filhos.

ot T? Ra Provincial de Portugal o

H? Padre Diogo Miraõ, Religiofo

de grande virtude,& admirável zelo da

obfervanciadomeaica,qúedcfejava fol-

ie fempre a mefma em todas as Cafa&dâ

Província. E para correfponder o truto

aeííe feu defveio regulado por muytos

exemplos, que lhe períuadião a imita-

ção, não fó empregava as fuás attençoe*

mra a edificação nas coufas de mayor

importância; mas também nos cuyda.»

dos, que as podem aperfeyçoar. Enten-

d^queaprefenea dos Superiores era a

que animava as obrigações dos fubditost

paraelles fatisfazerem ao q Ihesencom.

mendava a obediência;& levado defte feu

didame, até nas officinas domefticas fe

fazia ver com nimiedade dehumilde em

as frequentar , lendo no meímo tempo

acquirente de refpeyto fuperior. Mas

nãoobftanteseftes motivos de defeul.

pa, que fe lhes poderia admitur na fua

zelofa demafia > tendo delia noticia o

noflò Padre Santo Ignacio , comrepre.

hencaõ, & prudência lheeftranhoueftô

cuydado, dizendolhe, quenao fiaffe me-

nos da obrigação daquelles fubditos

afíim occupados,do que do
feuzelopro-

nrio, que deve de andar empregado em

mais altos penfamentos : & geralmente

fallando, a preíença dos Superiores po-

de mais perturbar com o temor a hum

fubdito/doquedirigirihcas acções dos

fcusimniftcrios.E que tal vez parecen-,

do, que o Superior osquer também ex-

ercitar, deyxaráõ de fazer os fubditos

o que entendem, fendo então de grande

dano a falta da experiência no Superior.

94. Aífim como Santo Ignacio repre

hendeo ao Padre Provinaal Diogo Mi-
rao
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JSSSÍ feU "*? notand
1

0,he
f

e" «bitro dos fcqs occltw mereci'?
Koas ,ahum Irmão Coadjutor ,que vio memandoutomartresdiícJin a7r,

'

ocofo^reprchendeofeveramcntcpor. tas por três noytes com aC fei
'

qtieoachouacaíonotavelmentedefcuv. outros t»nm« wLw fT *"?»*"*
dado na perfcyca6.com que devia fazer mai^ft^! f l ' W»Bj»Wl«r
Imn.atrodehL-midadc.fcguodoaobr ™

o1SSgTw«*•*?«*««*.
iWaô do offl ; ,o,,ue haVtaó fiado daTua Lglr o pXdodl itS Tfi

"Cfte

d,l,gencia.E pcrguntandolhe entaó fe fa SSffiS,,l<Me
'»,or-

v,ra D[;os;ncfla&r

i h
q
e

U

L
P
ndou

er

; KLtS2SSS2?£ o'? '"f
Vez fizeres, efla voiTa obrigação tão im- affinado hum deites affrírn! SZ ?

amor. & perfcyçaó
, nunca vos teret ra° para e esaTer e

'

na
S°USjf"£

ta.er por clies defcytos a quem os notar, condução do material dasÍSrL*5 i

. 9f A outro irmão também Coad. les dcLiedSl J a
& *

ÍSMàST tW® catrfctteebyo
S

htr/
arguh,o de ter aggravado a fantidade , divertia Tfua Wila atTíh „

°S

nençaoihe deu por penitencia, que co- ballai^Jl,^-, ~.Z\L % •

cuiPa>

mefle quinze dias em hum lugar daca^ao mais abatido, para que íe habituaífe
nosrclpeytosquc faõdevidos.à humil-
cade religioía. Como queria que todos
oiulgaíTempelo feuconccyto:&efte era

baíhvão as vezes4que lha fazia ver.

-

jr. ii.

97
Ví

Io cm hua occaílão íahir âe ca-
ía a dous com falta de edifica-

Ease52F5- r—í*»ses
tiH, fl mi; «.li

i

|

or
Y,gn,

J
hc°u a fanti- cea andaíTem também juntos Delo ref™dade.aqueclletmhachegado^comoquí tório com roda a SejJSSfíSSf

Aa ij M5



ilí

1

hi

ífi

,U fida do9ârkrchá$am Içnacio de Lojola,

í T 3 «* » - ãLasfâ nf rti reDíchefiçaó a pofíçaò também o temiaõ ,
porque a per -^^^23«^ Lçaórdigiofa , que devia ver em to-

mm Keí .gicío, que P a^r^^^ £* ta6 zSofo ó fazia para nuns, como
£N paraaS^™^ ^rT2mS<í para outros. Ao PadreWo de Bo-KSISmS-31p badiiha jtaplittfttis P*™ y

ros cem-
cobrir ambos^^^ ;1. panhcyro^ porque intentou com licença

^SS^^S^SÍXSSn SU de cub.culo mais UrgD,
do peloColkgio ja de todo comp ,

íolhen Santo a lICença,baí
folie paraõjdchi.. A outro ,

W»nba * *
rcpfchcnçaõ do defqo,

o' nn A ,f->ii»rtinM*iarèo,quf lugar para nclleaimmir a dous compa.

,8 O p 'dr
n
e° l*e

'fo^ e

'

10^ ! nhcyròs mais, que lhe havia de mandar.
depo.s deCer^*2S Eo PadreBobaoilha reabeo aos hoípe.

tf* , P""» P»'J oSSSwS5 d" cora muy to goito, & deu rauvta ed.-

fixou osolhos norolto, levado doMV »"^^^ Wonyrao Nadai,

p/dreManafW & que erafeu norae lhe cito o intento,& bom «..mo do Santo

Satp^táçaõda.ne.laculpa, K^^£*X^
q- todos^dias *osWMM **« reheud££«. ^
Trò^ht luíô menos m lu.ra emptar nda,8t aumento de íeuefptnto.

ri 1K fi effe ráeraÔna defta nora , re- E Padre Laynes , a quem d.zta Santo

níoMA Pâd«nou0, * hÚa Ave Ma. Ignacio, que devia mais a Companhu,

"ai ^SSSSSSS&i t e'f. 5 quea Xavxr ;
em húaoccafiaó oexa-

, n3,l nrnaliria^edecUmDrit cita minou,& apurou nos quuates da virtu.

SSíSd?, a uaÍdÚ ou feb nLes , & de entre assombras da reprehencaó, co-

Sr^mandou, queadeyXafe Affira «^SSlSXStS» o Pa-

M eXs fiThosTi e&« como copus chamava para Ro„,a aos •£*•*<»-

^iSS^ cu.tlvado por ^£S^2S£S
Santolgnacioemfeus filhos com íerac Collcgios donde os t.rava algum conlw

fhTnte

s

g
reprehençó ,, na6 era fo para os deravel»§^SKfe

pequenos; os tubàtos de mayor iup- «mento ao Santo Padre, fi=mhcanaoin^
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«acfcurecer de algum modo hua Cafa S2í ~ ^ Para h^P«ernaí
** Companhia £r ffluftrar mais a de íSC 1 ?ÍQ ' tCndomc cnfinado a «P*-
Roma./porque íanto IgSSo™ ô Ih ÊSlS» ?Í,

"tcndc ^
rclpondcoacíla propofta, quccllc iul?- i'SX 7ÇÍ

odc
r
Cçus filhos :& nãoíe-

J^iM^S^Sdíte ^ encaminhados, E com a confíffaõ da

nacáoreverenteemaUas^cTmsao ^^.^P^coao Santo Padre cfte
devido refpeyto, queBSSSK oSfeS^offendido, nem levemente , crendo que a 3/ ' g°VÍ** a fi mefmo

* *
prudência do Santo Padre ST225SÍ P^nci*

, como ei!e lhe ordenava , ro.
acuIpa , qUandopo? aqÍL mo ío ín

^ÇÍ"^" governo deP^fe.

entao Santo Ignacio,lhe diífe,quc por fe SSX ComPa^ ia 9"e o privaf.
2crLaynes bemooffic lodeSu

9

peXr„ 3 gjfi*E3Etâ4!*l&** &
attençoes da Caía,que então Governava • £a? T' Pcn?lttindo Jhe ir a Roma a pé
não fizeflê mal o offic.o de fubdko que Sf

"d°^ 'Ç" fervir * ou "a c«zi.
pedi. toda a fubmiííaô dejuizo*M ÍSf '*** iffo<^ Pref.
pta obediência nos que a ™£SK£ tl5°»&a

dlfP Qfiífo-que oreítantedefua
Companhia

: £g SSSfcES SjSfSSSW°«2
jntençaodafuapropoíra.buícandoemr 2™£^X^&^^° aP*
meímo a raiz, donde elía nafew, para ver 2SE2S, f,?,

P^**^ para
íeeraigual o zelo à obediência -o» ri.

atISÍaçao do
' ^.ícrtojellc fe offerecia

nha alguma p^ãc d Tamor próprio ^Jf«'^plinu, * todas as mais

^uellefeujuf^poisindic^a EK ^ot^M^*STS*™' P°*
feclo tão fixo ao que entendia que o não IZ ca

abfo,
X.
eo de iodas, conten-

largava por hua vL, 5SSSSSS ou" S*^ ° vcraír"^lde, * re„~
tra n mcfmA /i^^..— j_ __ r ^ «nau»tra o meímo acerto do governo da fua
rrovmcia

:& que depois deíie exame, fc
íe viffc culpado , die fe âé& a fi mefmo a
penicencia.

102 Lendo Laynes eítas palavras,
lem fazer mais exame da matéria

} q Ui
nellas lhe propunha o Santo Padre , por

§• Úé

lOj Utro exemplo de femelhan-
te penitencia temos que lou.var no Padre jeronymo Otelo , hum dosSMÊí^""^oem ze-S^ogoillai oaccufírto do d^í^ g^^^osdeSantoIgnacioem ze^

4 «fel liçaolhcpunhadianwdosofò Kal^^í^^3 em Roma
defatando eftès a corrente de muvtas ifla Í^a "angdlco contra hum ma-
lagrimas, as confldcracôc que The oc £SS° ,

efcaadaI^ ?^ ellenáo via em.
yrrérâop^aafuarcpofta^^^ Sttdo^S ""^ VC2CS rc'

defereviáo hum humilde , & obediem-r S ?endldo :* P°#^ sm hum Sermão
filhodaqudlc Pay.fiS^oclSÍ iff^f^3 tew^ do feu ard^te ze-

ft»C^«uád^lC2íSS^ h
P

«

°U adl
r
ante

L
d°s termos de ferepre.

«Wfe^Q^wiiwSeffiííS 5
e

í
aer
rr ferneihan^s publicidades,-WkO^mk^^^SSí dlffe

í ^ ^«^queviífa .pouca em.
o efeurecem. Certamen?^ eu tinh fl

endad^elle vicio tão prejudicial a

olhosnaefiímaçáodoXyonumano ^f CPnbllcaCath°lica
' W- "ecefli

acnando;5:% ccgScyrâ^-forr; ssssssaSte
Aauj ex?

,; ~i



íflW

,«.>.

if

I

o Z^/fi //oTamanha Santo fonacio de Loyola,
i8

K i /AtóloofezviAofcucu.
cretaWmoqualnaódifpunhaascon.

exhortaçao de Oteto,o«vWleu
determinações do que obrava ;

kculo.&ihepergumou qnantosPon ^ !ó Uvta , que parcceffe

(ices (uma no mundo* 6. depois_de rei ^ p ^ ainda quc naò Vu
ponder,»l«nd^P S£3£S "dlc "ota alSua d'

reprehençaõ,naô que-

pergunta, 3«™oh,T"™"3^,"S ria que a houWffe : & trazendooaflim

o «prehendeo fcve«meme oS* o q
£fte > em 1Ie

-kA«&;; assas^sssgâsgggBge sássosasas
mente albprcmaPcffoa do Fontlticc,anv m

QceiachecíVa aconfideraríe ca-

^^^SffiSfXS SSSS; iSrfSS perfcyçaa jOJP
E femefpem por defeulpa algua ,

levan y r
udlaaI

doaofim a fua reprehençaõ , o mandou fc. & nao^^ jg m lnú.

q
aefahidodafuaprefença,ÍQik coníide-

JJSSKSmS^S lhe ouviaô ai li-

ir diante de Deos.quc penitencia merw- ™™f™s™XMcio rnt\ci* deíle

cUifc que antes da noyte voltaííe com ggii^^cceytoulhe oimo.
arepoíta. _ „ „.„_.., dioemhúadifciplina publica 5& que no

10* Com*al«»fufto,o^pM- *i
d^fta cu

F
ra ofoflem repre-

dimento ponderou diante de Deos o bo w'

gearrojado a querer jà voar*

*5^f22^^5?gíSffi nem ainda para fuftencarfe fem cahir. E
archa, lhe levou efcritaefta peMc""'*

f de rov
F
eyto a medicina , naó ío ao

que fef^^^S^ã enfermo defia prefumpçaô ,mas também
benevolência^ perdão. ^<*™H£

aos mais , paraíe temerem tanto da i*
las ^.»™?faPll";^?^e P

é

C

fermidade,comodo;feu remédio; pc*.

regnnaria áeRoma até jerufanem a
,

pe ,

efteeraofim das induftnofas peni-

fcdefcalco: que jejuaria a!guns annos a que
patriarcha .

paõ,& agua I que faria todas as ma^ pe- wncias

nitencias, que Santo Ignacio julgaííe ne»

«>• • _ _.— f»*;cf»^pr npla ma mam
nitenciab, ijm, ^a.»« »& j-c-

ceíTarias ,para.fatisfazer pela tua mam-

feftadefattençaõ. Porém o Santo, que

mais queria ouvir a humildade do íeu

íubdito,do que todo aquelle pezo de

penitencia j
para exemplo , & enfioo de

iodos, lhe receytou ainda algúas diici-

plinas no retiro do feu cubículo.
v

I0 « Naó deyxava pafíar falta de

edificação, ainda lendo muyto relevante,

fem a correcção conveniente, & propor-

. — . j. »,.. r.,rt«7tr» oní» niipria encami

CAPITULO X.

T>z outros exemplos da mefma matéria.

§. I.

*°7 1D Ara acompanharem a dous

£ Padres , que partiaô para E-

ta rcorVecçaõ eonveniente, k propor-
^^ontTfttd^ortu^ ÍSSSf-SS

cionada ao fugeyto que quem ,encate gg^Mk dei o tug ,

nhar com dU , por pender , que a .fl_o ^*™£X de Ribadaneyra, &
he obrigado todo o pay de filhos do ef- "dtUW^ °

fcus cza_

pirite E para encarecimento deites ex- Lms^onÇf'"s'I°"
e amor dos q

Semosdofcupatemalzelo.notoule.que jggJ^^gXSXW
em nove annos de intima commumea. f^«"» *

e„ neCcflario,para lhes
jaõcomoPadreJoaódePolanco fcuSe. nho.do que então era neceu ^^



Livro Qtiarto. t „
tazcrcmaquella faudofa companhia;chc-dk tomava aouellevfvom.j r •

3
garaó a cafa ,i na entrada no^e , ^"XTdZ^cTct^TT'& o Santo os reprehendeo afperamen- que havia fidoillnf^^

cmcn
.

dmào,
ce naó obrtante a defcuipa com que S En m toíivrou

S" pt°S"

reprchençaó^uedcpoisdrco^nado £3^4?^^«**
raõ longe, para que nunca mais m rew de notf,7-f' *?

Cnf
fmOS dc dia * *

neisaverorofto. Mas naõ ficou7à

a

*££fc£*7*£ C°m Ma ?mU
gum effeyto a efficacia defle zelo por dm tfo <£* "'^ SaHt° ;Snacio °
queomandounaroefmahoraDaraóro! ^2 "?-

u § aÇa'&
f
m Prem'° deft»

prclença.aind^uf^íaótet tempo ^1^5^^^^^
108 A hum dos Mellres

j que enfi SSSfeí15 Ddcipulos,
navaõ em Veneza,& por húaí incorS f^r,!

9 f^ST dc 1ue nao viviaó
"das palavras moftro

P
u JRSSSS peloe'SÕ San o

ft"d°S
'
&^™ '

ffio
d^s"^^

nitencia,amoleftia que &SnhfStlS Y ' >
ef Mnm!ldd'xler'lm

' "l"" "d
havia tomado pefúa

q
cu!naÂoPal, tt^Á & "mbem fe '^ignàraõ os

Cornel 10 Viíhabéo quet fer H, t °ut5°s/^ pertencaò deftes
: /™W

nhecidavirtude7naõdevia
P
defer orav?; ^?f^*W»«. Porque lâfcha.

ases££sf f SEr * sSsssa:
troSacerdotedenacaóFrfm/nL

^oselles, quando riaõ puderaô fazer
dado por íeu SupeTofdeF ana^Rt ^fre^ hu^erguníeno, rogados
ma, para dar parte âchúíinlrã I

-
P
I
q

,

m 5CS pedla
' ^ue com a fl" vir.

ou profecia£*toMS?SÍ2?? ' ^^ ao
L
demonio fówdaqueBc

fez hofpedar«^KÍÍ^^S T, ' & entaÕ lhes diffe : G««^ 2
eftranha. E affim o revê emLtK * faZer IembíaílÇa das reprehençóes

féis NreSeSKS SSSof
Pa
H°

2^aob-^
nar profecias,fc informava daSSJÍ ?

líc
?
uí°s > ainda acharemos outros».

^andoaeodos.qne^cS ffi&£»MTjBES
Epiíldas,,
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;

,gi fida doTatriarcha Santo IgnacioàeLoyola,

r ,o todos efles reprchend.dos andavao c dlaopor d e> ,o - q ^

nh, fty to alvo para o fcií Iníhtuto da vi- £™, «Ste E conclShU :A vofmlros

,' .SOiWpuIo.AoAfofloIo». NMtf» "sdefpUa.
- -

ícus.

Foy taõ apurado o zelo do nof-

foSanro Fundador afim por expericn*

cia, como por força de razaõ,em confcr-

var a Companhia, que fez praticado nu

meyoao parecer dos homens mais dif-

ppficivo para cllafc acabar, do que para

creícer, quai he a dirniíTaô , que faz de

feus filhos, ainda fendo de grandes ta-

lentos , fc delultre para a fua eíiimaçao,

CAPITULO XI.

Vomefmo temo? dos filhos de S.Ignaçio.

Sfim como tememos aDeos

cm quanto Pay, obrando env
Hl

lentos ,fc delulhe para a fuaeíiimaçao, **
revcrcnçlal , & também o

& refpey co. Forque o temor que cauía ^ o t

COnfideradas as

adefpedida de hum, para«i outro nao
gggggjg ^Tribunal da Jufíiça;

chegarem a vera tua ; os conierva na _ ,_ ft<SJ, „„„ ítnv,.

pontual obfervancia das luas obriga

çôes : não de outro modo, que ° bayx°»

em que naufragou hum piloto, faz def.

pertar a todos.para que fe temaó do mel-

o o perigo, defviando-fe do feu encon«

Santo Ignacio pelas aí tenções, que tinha

a eftes dous motivos de brandura , &
rigor, intervindo fempre a fua incompa-

rável prudência, tão reverentes trazia

feus filhos à correcção paternal, como

mo pengo,dcfviando.fe do leu encon
f fevera . E não reparou,

iro. Por efta razão fundamental f & ou. i«
feveridade chegaík aos termos

trasdamefmaraizaíTentavaSantoIgna. ^ ^^companhia aos que jul-

ciodetalforcefirmearefoluçao d. def- £<* ^^-mas antes no rigor deífe

pedida dos oae na Companhn.
^ftrao,

f J ^ d?aMns fegurou a confervação

que vao a perderfe a fi , & a ter «««pio B | f h em que

para fe pfti?O.«^^^g^S ellc a alguns hofpedcs de fora

dizer aos que em algua occaíiao m«rcc.
h gQ j da

dião pelos fugeytos ]à próximos a fua m *^-W
£

,&. os def di,

dinvlaõ ,
que cr. de chandade impn*. pcrur a P^ araclia:Efta hc a

deme o defvio deitas dcfpcdidas. Por. «34com a qual efeufamos

que ou os enganos decompayxao natu, ^c

d
e^\ a4em oentequemetter

?ai,ou aefperança da emmenda futura , ^^^SL^^ fentença,

& tal vez algúa inclinação a eftc
,
ou

™"*5r SFrarcifco Xavier, dizendo,
àcuellerefpevto/aôcaufadequea^s ^^^^^tos-d.
fe venhão a perdtr fobre eftas amarras £«««£os o g

dcfpcdidas dos

da confiança com preiuizo contingcmc ^Pfh a que o a ^
de outros. E he mayor preoencia , pre- ineptos ^^J^ nòs ddlafdo que

vendo feefte perigo nos que vaoenca- ^^Xmros.ES.F«iicifcodç
minhado» a cllc , Uvrallos do.dane» pro

g»£dtó?2S £res íemp0s lhe da.
ptioAcv«atoalhcyo»Eporeftcdtftanic Borja dizia, que em trç» i

1

1
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cvaõ ílngular confolaçaõ os fugey tos da dito dos fantos Exercícios ; por naô flComp;anhia:guando«ntravaônclI a/,uã. ver haquelíeícu exerc eantcocffevm ldo nci a mornaõ

, & quando delia eraõ k via em todos os oat dd1« ?!?- J *
delpcd.do. No lugar deita Hiftoria, forn^doa^í^^^ Snw'«ondefatishzcmos aoreparo,quc fazem Ignaciò ao officio deSo\os que naô penerraõ o fundo deiies iodantcsíShASÍl,

iNonnando
, íugeyto de muyto avuita- cio levantar, & ir para a portaria 1 rí~das letras

, mas viciadas com opiniões rar as primevras h£L SESS aí
P

extra papsnr<=c .x,^^i^i> tl r
,. Pr,1Iieyras noras da manha, & re-

filhodeDnm I

rhcDto.i.0, colherfe a fua cafa,havendo.fe o Santo

B<°Jn£TÍT"*.,' T. ?
Du<5Ue dc in<*°»velaosmuy.o S rogos -fenovós

noeíS,?«
Ctmh °r

dcl 'Rev ^ Ma* Palitos, qne elle offerec.a /par que

ssÈSras^^ ?" í TÁaff

Ha
u

m
a

r
foiufat T

•» Agoracommaisalgunsexcm. ^du^h^õS,^
delpedidos da Companhia, que

,
a hoje no , & também muyto prcfSm.do 1«nao padece as cenfuras do vulgar, &an. fuás letras,chegOu a querer Dòrnnlftigo zelo; porque a m,nifefta expenen. nas Conft, uiçôesda Companhia Trca tem affugentado as fombras , que ef. viando.fe da forca í(°^Sol^„curecaoomais verdadeyro.E ftjioprt- ofeu Authorashavf ordenado

M

?<£!™yrooutro muyto parecidocoíft o de mado por elle à SL2££rf o h*Portel; porque também dtfvanecido cõ vrardíftesdefvariosVqu^à clfe^n
252Í"! aras ha™ ^generado do ferdefacacos defcuSrros' naôS Õ
55Ste?*!?^ â Sant0 Padre <** dos feus enwnos£ d Snctmu™ SSESí. ^SS?**** 1* ferfeuIZ!
m..„j '"cnua muyto exercitada no fc dizendolhe, que Ariftotele«nas nnA,.mundo &noexped,ente de gravesne. pòr regras ao Euange ho „em a F.tíó

n,aÇao, que faz.a do feu inflexível jui- Santofem erperanç^dofeu arrependi

mal nn"
d
P° ° SanW mrar d=ííe mento, o de(P=dio ,& wS2SSâmal^

p imeyro lhe tirou a occaíiaõ de o imerccffaá , que por elleSKSfome„tar,pr,vando.o do Minerado, & Luis Gonçalves com ós olholnomaou-depois entrou a difporlhe a medicina ferio daquelle filhouSjSSSEfl?
S ' "i

Ua
?

Ufa
i
rCedtandr!lhc os de- M neceflario; porque coinT fô &,^

22? .f
08
,^" dos &* Exercícios, «omdedefconnançLtfuTmà vida lh^

SSSuE SS^*?' dide.queoconverteffedle. íS&icrmiaade. bamdo delles com grandes
imaes de emmenda acompanhados com s u
«nuytas lagrimas, naô paffou muyto té-
pofem tornar a fazer fufpeytofo o feu iii f\lhro tÊ&úL* *r A carrependimento com raes indícios â que í ) n,!í T Tudefco,

cbe»

,; r
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iirâ fida doTatriarcha Santo Ignacio de Loycla,

íUra,íucellcdcfconhccia,oconrcrvou-
termos da ^^^^^ff ,^/^

em taó force contumácia, que o nac pu- pofta do Santo Padre, depois de lhes eU

dTraôrc^ tranhar a fua determinação, o ameaço da

C .,taTnda alguns de fora; .té que dcfpedid^a^
títa fua tey ma tirdu da Companhia a ef. da por enwõ *>^^^W^
te S. Paulo do fceulo. Naô tanto como vendo a * r ranc.fco de Bor,a

i

lhe m:i

SffiSSSSKS Deos,& obrando „*s o (ante teor,

do de orar a outros doCollegio \
reco-

Ihiaôíe todos , paffada }à grande parte

danoyte, emhuaCapella interiorj onde

com as novas regras de meditações ex-

traordinárias , & ainda prejudiciaes à

com que o reverenciavaò ta5 exempiare?

fubditos.
'

Tn 6 Pregando húa vez o Padre Je»

ronymo Nadai na Praça publica de Ro-

ma, naõ fóa palavra de Deos,para o pro-S^Ò^So^m veyW„Ua. do próximo masum

aque laquei .coufeíhados pelo (eu bácoro o exemplo da morr,ficae»,&

M-í te, queruô ter na alma ( cahiudo ai. humildade propr.a f fez pulp.to do ban.

gu^enfamos,!* hú confirmado ciico. coeommum aos que fub>doS ndle «tt

Teve S-Ignacio noticia deites exercícios

oceultos, & ordenou, que pagaííe por

todos o novo Meftre de Noviços no.

fturnos /fazendo três diiciplinas publi-

cas no refey tório ; & q no fim delias fof.

jocofa,Sr farçante linguagem chamaó pa-

ra a fua preíença aos ocioíbs do vulgo. E

fendo efta heróica acçaõ digna de todo o

louvor, recolhido a cafa, o feu compa-

nheyro a celebrou com frafes de vitupe-

^S^^Sm^S^S ;;os,chamando,hePrégadordebobo
rSS dem

P
eduaçô,s,qfô pelaseícu, «-«"^^^MfSSSS

ras horas da noyte eraõ guias do efpinto. da a noyce daquelle dia
,
fem eiperar

,

peia

i ! c Náo chegou mau como ifto manhã do fegumte , nem precedendo a

o Zelo do Santo £iMM|U» náo fem fua coítumada confulta^^fXt
deyxar de fe parecer com o mefmo na tes pontos, o defpçdio da Companhia ,

p udente correcção , que fez dar a dous ficando atemonzada toda a Com muni-

filhos feus de conhecida virtude , o W® dade, quando íc foube de dia
,
o que o

S- André de Oviedo ,quc depois foy Santo Padre fez executar de noy e ,fem

Perfarei; de ErhiopiaA iníigne opera, rumor algum na .u^açaodaquc asho
;

iionaquclU vinha dS Senhor, & o outro ras. E vendo-íe na rua com aquelle in>

o PadreFrancifco Onofredenáo menos pro vifo repente e fte^pedido 6 ho de

efpirito^osquaesafpirandoao logro de Isnacio,.naõ lhe valerão as muytas la-

húa alta contemplação , femdeyxarem a

Companhia, fe retirarão ao defere > , pa .

ra onde os chamou a doçura , & íanto

ócio de hua muy elevada oração. E dan-

do parte a Santo Ignacio ambos por car-

tarão tanto com a pertençâo da licen-

ça, quepedião para fazerem o mèímo

grimas , & proteftos de feu arrependi-

mento >
para ler outra vez admittidoaos

braços da Companhia. M as a boa educa-

ção ,que delia havia levado, o fez buícar

os da Religião de S. Francifco, onde foy

exemplar de virtudes, & letras , corsíer-

vando fempre os mefmos aíTedíos à Có-
ça, quepepiao paia.iazctuuuii«...««, ~~rr -- ~- r -

p rwaíW
|ue jàhaviãoprincspiadoi mas também ptouOm feu; Santo Fundador^ ^
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''lacSlJolsT Panhia. Efes «ufa de defpedir aos fuc.o fe portaíTe tao fevero nos cafos refe- geytos era algúa defobediencia , . fuindos, quando em outros de menos vul- defpedida aíTenrava no mayor a™

££ 2"5"°"° 'f"
65

f
eÇW* da mcfn!a Companhia. E por fljfrSpena,naç deyxou o feu zelo de fer fem, dre Leonardo Clefelio Reitor do Colpre o mefmo. Era húa hora de ociof.dade legiode Polónia defpedio a mais deame.foraoviftos dous Irmãos Coadjutores, tadedequinze fubditos& dando Srque ferviaona cozinha, (cm a compoftu- te por carta a S.Ignaeiodó q havia í>™r» do feu cftado; porque era tomde ga- naõ femoremorfô dèalgumi eTcrnnl'lantar.a fe molhavaó hum a outro com por recearque o ,„»|S3 1alguas mínimas partes de agua no rof. íeíoluçaó

; teve por reDofta oíe f^L
os
jC

oue
r

arabo,r **£*,* *** ^™' Ue^fr^foCcÓmprehen

ítóómftn H ,r°rrnd° ret,ra- dldos námelmacutoa.feria do mefmoyaoorofto daquelles falpicos. A peni. modo louvado, fe tamhm, n« SiwSm
tença cora que Santo Igíaco caíígou ainda queeUe fó 6 fc noColíl^'
«quellaliv.andadefoy de repetidas dif. u, S. Francifco Xavkr „fLr.cip inas, &com húa tal reprehençaõ pu. & o pldre SiraaoMteTem Po™
riá ,' 2

UCnO
í;

OnCeytO
J
d0S qUC

,

a OU/ Í ' Kal'ambos companheytof de sSto££«o, fana quebrar as pedras , lc ellas fof- cio,& Suneriores da Corananhi^m
8

-
fem capazes de fentimento. E quando fe dtvérfavTdXentestEsZ °
lu gava,que Santo Ignacioda ia jà por do ,bemmodSS quanto" raportaTa"

n̂
fTr

° a
-
qU lclT efcanda!0C0m

° reParaÇa5 "dos membros enSos dospezo de tao carregada penitencia , lhes fio»,- nos corpo*-,& , ommunidad« A,mandou l,cença para fe fahirera daCom. Religião,«n
P
do ffem cThum defílpanh,a,fe quiZeffemi& afefcentou,que .Wnlhós taod. Wshuradõoutrodehomens com dez ou doze annos da o mefmo zelo do feu Santo PadreS

c^Zfturã "n K
PrcZad0r£S f fU1 ™d^>dequeaconfervaf õdaComcompoftura

, nao haveria que efperar. panhia depende de que eila fe puíruT

^chl7r^JTr dTá
l
Úl"n- ,anÇa«do

P
defiaosde\uraoresdSs:

lendim nmTfr' f 1°
dmd T & «PP^aon^dafua ftmdaçaó^aóte^as: trífF

F
r,t

or

kavi d •

tencaesdamoiefUigiofa. ^«SKSSSgS?
- 7TT

íe -onkrvc na Companhia quem naõ he
*' nu para dia

; porque a Companhia naó ha
T,e tt r> i n .

CjC ^ coníiar de gente, mas de «enteõ«« A Pureza defte zelo de Santo firva. E que ainda entre os que jífaore?
. £\ Ignacioeraadvertidoexem. cebidos na Companhia hahunsarlmif.I

di?oo
P
r

a

/m°n
SUPen0reS d3 C°raPanh 'a tid»^ o«tros para adrato:hu„sâ

t£ZS?V?"° °SCyXOS dc fen,e- de provado proced.mento.out osdêdq?lhantesdefpcd.dasj porque àvirta do vidofo:&quc para a Companhia me

£*
e

os'i:t No
er

cSf
u
o
ra,iç

R
a5 para ihor

r
heaWSicsssss:

33Sr c
aloSí

T
No Hleg l° Romano confervaçaô. Por iffb defoedio ornefmnSS íftSí JUnt°S Cm tooX^iCr ao íeucS^y"^

*n2n%* a
à^teEfpintoSww, havia levado de Portu^l , Francifco

ictto, ôt íeiíival prefença , quanto o feu ferrado ao feu juizo. Como nara a ró

dooaoimo.&dcfirelodobcm da Com
: que.quedefcobre os quilates do meta!

Hf
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^88 Fida do TatrUreha Santo Ignacio de Lojola,

de cadahum dos feus filhos ;
nao livraõ

de reprovados os que naó faõ ouro fino :

porque là lhe vem tempo, em que os to •

quês da obediência, quehe a alma da Co-

panhia, os moftra indignos da íua per-

feverança. Os mefmos diftames fe ou-

viaõ ao Padre SimaÕ Rodrigues, o qual

fendo Provincial mandou defpedir a

certos Irmãos, que no Collegio de Co-

imbra fe defprezavaõ de apparecer em

publico exercitando a humildade. E na

ordem defta deípedida efcrita de Lif-

boa ao Padre Reytor daquelle Collegio

CAPITULO XII.

De S, Ignacio temido peUfua fantiâade*

§• I.

122 "fc^T Aõ quer Deos , que lhe oíi

fendaó aos feus Santos: No-

lite tangere Chriftosmeos: & zela tanto

a fua honra > que fe dà por empenhado

(toa ao aare ^cviui «^-^ ema defaggravarcom vinganças muyto

dizia 'A Companhia naó neceífita de carregadas, atemoazando a todos , para

sente! que fe governa por refpeytos nu- que fe naó atreyao,nem ainda a fallar co-

mano , & melhor ferà,quc fe,amos pou. tra a fua fant.dade. E IjPaao «c por íer

cos, ainda que fó quatro , do que muy- Santo teve immigos,affim em vida,como

tos, que naó íirvaõ. Edeípedindo a hum depois de morto ;
mas fempre Oeos ar-

Sacerdote,& dous Irmãos, que no mef- mado para fua.
defenfa. Em vida ,à |o vi-

mo Collegiode Coimbra naó levavaõcó mos naquel le blasfemo , que por defejac

a devida obediência a pena , que haviaõ ver queymado a Ignacio na occafiac, ,
em

merecido por feus deíeytos ,di(Te :He quemuvtos o olhavao reverentes à íua

c^ufa pofta em razaô , que a Companhia virtude \ hum incêndio o abrazou ,fem

naó façacafodaquelles, que fazem pou- poder livrar das chammas, quenelle fe

SSSSft**! & Cm^mu atcàraõ - E tambr oc
?

plt

1
do nTí

ções Quemna Companhia fe naó relol- que o naô quiz levar, dizendo, quepcns-

vealevaraCruz de Chrifto com ver. era Santo, como lhe diziaó osqueroga-

dadeyrahumildade, & fugeyçaó ; naó he vão por elle, foíTe a pe fobre as ondas; na

paranòfoutros, nem nlfoutros para perdadomefmonavio,& de toda a fua

carga,teve o merecido caftigo. E depois

de morto,& jà bemaventurado , não tri.

unfoumenosafuafantidade das blasfé-

mias daquelle Satyrico,de que jafalla-;

mos , quando em hum papel cítendeo

contrao Santo as afrontas ,
que lhe di-

elle.

i z i Defta confonancia de concey-

tos taõ conformes todos nomelmoze»

lo de dimittir da Companhia aos que

naó faõ feus legitimos filhos ;
bem fun-

dado heo leu temor, olhando elles para

o Santo, que fundou a Companhia , & ciou o feu od10 ;
ainda que parece

,
nao

?mVa aue a fua confervacaõ eftà em cor. morreo improvifamente,como diffe hum

aK ^corpoo membros podres, Hiftonador
j

^«j*"»
£ r T guc o naô corrompaõ.O ponto ef. o cafo, dizem , que faltandolhe a penna^SSS feVfòefpan- damão,com que havia efeito aqueUas

tortrovaõ,mastambcmderayo, co. facrilegas injurias, &dando.fe a fi mef-

mo fovX nos exemplos fabidos,para mo com ella hu. grande bofetada ,
reco-

S sJnto%naCrde
P
tal forte temido nheceo.fu.cuba,& depois% perpe..

dos feul pro
8
prbs filhos , que no feu tc: tuo orador da fantidade de Ignacio.

^fiftTfu» rnnfervlcão. n« Erão innumeraveis os milagres
mor confifta a fua confervacao. i^^^^ prodigiofa Imagem

de Santo Ignacio em Ivlunebrega ,como

diremosem outro lugar : & em certa oc-

cafião de pratica, na qual em-hua Villa do
Con.
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Condado de Borgonha Te difeornaõíin- quemofírárlhc a morte por elle mereci,
guiares cafos de Imagens milagrOfas do da , livrou do perigo,& naõ tornou em
roefrno Santo, houve hum Pregador taõ íi, íenaõ depois de pa(íado muyto tem-
dcfaiíeyçoado, ou odiofo contra o San» po dodefacordo

, que lhe penetrou c
to Pumarcha,& a Companhia lua Or- animo , & a todos os prefentes efpan-
dem, que chegou a efeandalizar aos que toucom o temor;
oouviaõ, mas naó fem pagar o que dif;

íecom humpezado caíligo. Havia dito, §, li,

que todos os milagres de Santo Igna-

cio, & também os da fua Religião } naõ ííj Y*\ E nfia Viíla principal de
paífavaó de fe tirar hua dor de dentes: JL# Hefpanha foy chamado ao
& dando fe Deos por oftendido nefte Tribunal da Inquifiçaõ humRdieiofo
aggravo do feu fervo , quiz que foliem de eerta íleligiaõ > por fe lhe haverem
atormentados os da boca donde havia cftranhado algúas propoílçôes

3 & em
fahidotaó arrojada propofiçaõ 3 comtao pena defta culpa fe lhe confignára por
agudas dores, que o naõ deyxàraõ arti. prizaõ a Cidade, g fabendo que Santo
cuiar bem palavra algua, ouvidos íó os Ignacio fora aceufaio ao Inquiísdor de
feus atroadores gntos , mas naõ o arre- Panz,cncommendQufea elle,imploran-
pendimentoda fua efcandalofa fenten- do o feU favor > indo todos os dias à
ça. Efperoulhe Deos por efte ado de Igreja do noíTo Collcria ,& diante do
penitencia três dias, que lhe deu de vi. íeu Altar repetia com muy ta confiança
da

, a qual perdeo no fim delies , & a fua petiçaõ,que toda era para fe ver
naõ confia , que hvraíTc do lugar, on- livre do quê taõ apertadamente o affli-
de hum dos tormentos he Stndor deu. gia. E dcfcobrindô elle a outro Reli-mm

-
.

giofo da fua Ordem o motivo deitas fre"
124 AhumincreduLodcCalacayud, quentes viíitas a Santo Ignacio , repro-

que mofando dos milagres da Imagem voulhe muyto efta devocaõ, dizendo ao"
de Santo Ignacio de Munebrega, zom- perrendente daquelle favor :q Santos ti-
bava,de que a pintura de húa taboa nhâelleda fua mefma Ordé > dos quaes
folfe taò prodigioía

j ameaçou Deos de fe pudera valer para a inrerceíTaó q de-
morte na mefma hora de elle a efearne» fejava , fem a pedir a Santo Ignacio fen.
ecr, proferindo húa injuriofa blasfémia do taõ duvidoía a fua fantidade. £ por

J

contra a eltimada veneração
, que a pie - que o bom Religiofo> dando-fe por mal

dade Chrifta tinha àquella fagrada Ima. aconfelhado,lhe eftranhou , & conde-
gem. Porque introduzindo a pratica noii fallartaõ irreverente de hum San-
dos feus milagres, em que elle naó cria, to Canonizado peia Igreja $ naõ íõ fe ín-
voitou orofto para hum quadro gran- dignou contra as razões defta tacita re-
de, que eftava à vifta, & fallandocomj a preheneaõ > mas rompeo furiofo em pro-
taboa da pintura deite quadro , diíle : pofiçõesoffenfivas daíantidadedclgna»
Taboa, faze milagres

;
porque naó fó as cio* Naõ deteve porém Deos o cafhpo

taboas pintadas de Munebrega , mas provocado com eftas blasfémias; po~r,
também as de Calatayud devem fermi. quenanoytedomefmodia,emque elle
lagrofas* E logo deípregando feda pa- aílim havia fallado contra o feu fervo,
rede com eftrondofo repente aquella ta> morreo repentinamente

; & íooq íahió
boadepintura, edm quem elle faliava dalnquifiçáoacaufadoafniaoRcligio-
pedindoos feus milagres

; defearregou fo, como elle deíejava. Edcpo s de vol-
íobre elle com taõ acelerado impulfo de tar para o feu Convento, era hum Pré-
maõinviíivel,quc per fe defviar o biaf- gador dos louvores de Santo Ignacio,
temo

, & naõ querer Deos entaõ mais ècihe fazia fefta todos os annos , con-
Bb tandd
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l^/Wá í/o Tatriárcha Santo Ignacio àe Loyola,
_ — — jr\ f* t _ ' I I _ _ _ _

também outro de hum mancebo recebi»

do na Companhia , & murmurado de

húa fua irmã 3 por haver entrado era

húa Religião, não fendo Santo o feu

Fundador. Mas íonhando ella , que fc

afogava em hum rio,& que a Senhora

2fj©
tando dentro., & fora de cafaefte myfle

riofo cafo.

126 Pouco depois de Beatificado

Santo Ignacio , encontràraõfe cafual-

mente junto de Córdova hum Irmaõ

Coadjutor da Companhia,& outro Ley-

go de húa Religião. E tecida entre ambos do Monte do Carmo , de quem era devo

a ccnverfaçaõ de caminhantes, veyonel- tiíllma, juntamente com Santo Ignacio

í a lembrado Santo Ignacio , & mais a a livrarão daquelle perigo, ficou muyto

Companhia, mas com argumentos muy. devota do Santo •, & muyto mais, depois

todifíerentes.PorqueoIrmaôdaCom- quando lhe fahio verdadeyro aquelle

panhia failava ccmo feu filho ,& o outro fonho. Porque cahindo ella em hum ar-

Irmaó efquecido de fallar como Reli- rebatado rio, & vendo que fe hia afio.

gantío,fem lhe valerem, nem ncíTa Se-

nhora do Carmo, nem os Anjos, & San»

tos, que invocava , encaminhou os íeus

rogos para Santo Ignacio* dizendclhe :

Ikmaventurado Ignacio ajudayrre ,

,„_,.,, ,, ,
; ^ , ^ « ^ ,v pois tenho dous irmãos na vofia Reli-

meyo das luas voltas , levantando & voz gião- E logo não fe foy mais ao fundo ,

diffe ao Irmaôda Companhia : Se eu ti- como lhe havia íuccedido três vezes;

vera aqui ao voífo Padre Ignacio , cu lhe mas antes lançando toda a agua , que ti-

fizera beber tanta agua ,
que não teria nha bebido, fe vio fobre as ondas di-

mais fede j& de repente não foy Viflo, rey ta, cruzadas as mãos,& os pés jun-

morrendoaífogado. tos, como fc foíTem ligados. E vendo-

117 Em húa Cidade de Gafcunha fe cercada de húa refplandeccnte nuvem,

não podia hum homem ouvir fallar na rodeada de Anjos, & a Santo Ignacio no

Companhia , nemno feu Santo Funda- meyo, & a Santiflima Virgem do Carmo

oiofo, tanto mal dizia da Companhia,

como de Santo lgnacio.E chegados am-

bos juntos a hum no , convidado o mur-

murador com orefrefco das fuás aguas

para hum banho ;
elko aceytou, delpin-

do fe , & íançando.felogo nelias : & no

dori, chamandolhe enganador , & hy

pocrita antes da fua Beatificação > &
quando lhe lia a fua vida, era para zom*

bar delle , tendo por fabulofos osexem

na parte mais alta , começou a chamac

por Santo Ignacio, pedmdolhe a fua in-

terceíTaõ paracom a Virgem Santiflima

do Carmo. E a foberana Rainha dos An-

pios, que hia lendo. Appareceolhe San- jos eftranhandolhe haver dito, que Igna.

to Ignacio em húa vifaõ noclurna todo cio nãoera Santo-, ella jà dizia , que fim

reíplandecente , & acompanhado de An- era, & lhe pedia perdão muyto agrade*

jos ,& fem lhe dizer palavra , depois de cida. Tendo fim aquella prodigiofa vi.

fe deter hum pouco , olhando para o feu faõ, entrou logo no rio hum homem, que

injuriador com afpeclo fingularmente tomou pela maõ a donzella jà de todo h«

agradável , como quem ainda fabia amar vre ;& contou ella , que có írnpulfos ín-

aos inimigos, odeyxou tão affeyçoado viíiveis a tinhão guiado para terra , &
feu, quanto o moftrava no que dizia em margem do rio , admirando-fe todos os

feu louvor , & individuações das virtu- que ifto vião, de tão fingular maravilha.

des,& obras milagrofas.Não tinhão pau- 129 Eftes dous últimos exemplos,

fa as fuás lagrimas , nem as reverencias ainda que não íorão de algúas vinganças

com que abraçava o livro da fua vida, pe- da mão de Deos a favor de Santo lgna-

dindolhe muy tas vezes perdão da fua cio contra os defprezadores,& íncredu-

culpa , & ficando por toda a vida hum los da fua fantidade { não deyxao de có «

ieu perpetuo Orador. provar o temor, que devem ter de a eír

128 E parecidocom efle cafo contão curecer os cegos dapayxão,&da ignot
r rancia*



Livro Quâm. :
t* t

fanciã, para na5 reincidirem os mefmoá telia > efcreveo a èl.Rey, ao Núncio, & aô

J f t
à

,

chítc^ccs
>
& fc

í
virem dê Inquifidor Geral, para que fciTe ftm<JS«rio tocos os que agora os lerem , & C!ado efte fuguivo da fua Corte

\ po fémo r.ltaremcom «reverenda devlda à entender, qíeeíiava naquela eramentidade dos Varões juílos, & j
à bem- recedor de graves penas , das auae? naáaventurados na Patna eelçftial. Porque livraria, feMe deíffio E no annoaffiro como a correcção da impiedade dos de 1634. a Inquiíiçaõ de CaíMiaT

^^udAni!?:fai,âd?r^ ty* be"evo* tendendt ao meWzelc
» , & boa!.nome

da Companhia,que alguns dos que abor-
recem aluz,quizeraõ eícurecer

5 por*
que os naó pode encarcerar antes de fe
aefentarem temerofos âo jufto eaftigOi
mandou que os feus libellos fofiem
queymados em fogueyra publica : WeptH
mo Idus Manias mandâvit pleno Senatus
confulto publicts addittos fiammis carnifi»

kncia
j
poderia fer de ira de Deos,qtan

to deve fer temido quando caítiga , co-
mo quando pôde caíhgar*

§• III.

1 3o T71 Inalmente a ma6 de Deos,que

tienc ^Pfe cftà abundante de caC

fnfn^i r°
FeEuanêehc^ na5 isente acabariaõ as vidas os feus Efcri«

fftt^riT115

?
Cm ddT £oresdebayxo* bemearregad naõ,gravo dos filhos de Ignacio, tomando, por império do fagradoTriqunaí. Por!por inftrumento-a potencia dos homês, que a hum Authoííemçmante,& conhe.ten recorrera milagres. Porque muytas eido inimigo da Companha^uTfovvezes os que fe atrev éraõ a fallar, & £». prezo por o

&
rdem doCar^rkrTS^^maldaCompanh ia ,Glúndocom p.. qu.z í Summo Pontífice poítKpeis mfamatonos, pagarão os defen- Teu, que foffe gravemente Ltenciadofreyosdasfuaslinguascomas penas da ftpr&db dpsLs oífícS«

receffe melhor o noffo íilencio , que a íua
noticia , por confiar jàna experiência ,
que as Apologias fazem tal vez mayor
arruido, que os hbeílos,& os feus Au
thores fentem mais a falta das fuás re

comprehèndi
, danque in T?inMa , ac te*

verè' pumri. '.."

i$í A outro deftes falladores^ue
haverá trinta annos pouco mais, ou mew
nos , por húa das cofta^s marítimas de

léus affumptos. Mas fem individuarmos çaõ diflada pelo íèu humor; fez 3emnosca(c s ) en.queDeoSZelouocredico «HaroTribunalda InSoêm de™

raõ e°Z
n

iiidl^n
CT ""V**" íen!a da ComPanhia >

»

W S por %
„L" j

''bdlarios
,_
faremos breve vingar dehum dos feus filhos , lem ter

WnTvfnJn
P™1^ 1

?
30' 00"1 1ue

.

a Di- P-radrofundamento^defejou 'afretarvma vingança os perfegu10,& quiz fe- tomando fingido nome. Todos eít°s&
dosh

m
omèns

Caft,garp0r^" d° aS°U,e os ™aSde^ •*> «mo?noSia*
t*t t- •• ^ .^ temêraóaSantoIgnacioem feusfi ho«;

de^H.n?"^ "^2 °
n
fcreniinm° Car. ainda que nâo che^raó a ver em fi eíei

.ur
"e"n<5Ue Rcy d

í
Po

í
tUSal

'
da ** «»«<**, « ftwíi dos feus aimes

•^&uSSStoFSrt ? ™ Paga"4-mos feus curros

Frm-«J.
tccleliaitico Affonfode inimigosdaCompanhia,caítkadostam.

Knna l3TlhngU
f

J
íf

P̂ °r ^ Porn»-aosdehomenSj ma
ã
s po vSS ndlaraí L!VC

JÍ ?
g,d° à>/ ean«ade DeoSiosquaesemdiverfaS pâr.l^eal indignação

, retirando íe para Caf. tes do mundo a temiáo, como a fiícal dos
Bbij
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%$% Vida do Tatriarcha Santo Igriacio de Loyola,

preceycos Divinos , & da reformação íeus exemplosbem fundado o temor de

de coíiumes, principalmente nas Mif. Santo Ignacio,como de Fundador da

fces da Companhia , ôc Conquiftas Ul« Companhia, pela qual íempre eftaràorã*

tramannas. Forque paíTado o tempo ai- dodiante deDeos,& a Divina Magef»

gttas vezes muy to breve, fegundo as me- tade defendendo a fempre,& por iííò el«

didas da permiíTaõ Divina ,huns foraõ la em feus filhos he juftamente de feus

tícíterraJos, outros açoutados , &ou» adveríarios temida.

tros enforcados , deyxando todos nos

9:
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I
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LIVRO QUINTO
DA VIDA DOPATRIARCHA

O IGNACIO
LOYOLA,

FUNDADOR DA COMPANHIA DE JESUS.

Damos nelle afaber, como emfua viàafoy

Santo ígnacio Gloriíicador.

capitulo i.

Do fundamento de lhe fer devido ejie

titulo.

Lorifícador quer dizer
aquelle, que dà gloria aos
que a merecem : & como
Santo ígnacio defdc a fua
converíaó emprendeo fcin»

preá mayor gloria de Deos ;em tudo ,&
em quanto levou adiante efta gloriofa
empreza, foy hum feu Gtorificador , ou
perfilou per feus filhos, Os que gerou
para Deos no feuabrazádo coração, &
generofo efpirito

, foraõ íeus cooperado-
res para a empreza da mayor gloria Di-
vina : & por iflb damos logo na entrada
dcílelivrohúa breve noticia do que el-

Jes eraõ; para que ie entenda,como tam-
bém a Companhia por feu Fundador, &

cooperadores da mefma Fundação , juf-
tamente merece o titulo de Glorificadora
de Deos. Jà fe fabe, que não falíamos da
gloria de Deos avineulada

; porque efta
naõ admitre em tempo mayorias por íuc-
ceíTaó de grãos, fcjàdefde a íua eterni-
dade tem fido toda a que he , & ha de fer.
Falíamos da gloria adquirida para Deos
por meyo dos que o fervem j & tanto faô
para Deos de mayor gloria, quanto elles
para fi augmentaô mais grãos do feu fer-
viço. E nem efta glorificação adquirida
para Deos,he fó da Companhia de Jeíusj
porque igualmente he de todas as fagra-
das Religiões , fempre defveladas noíeu
ferviço para fua gloria , & cada hum dos
Santos Fundadores tem direyto ao titui
Io de Glorificador de Deos. Do mefmo
modo, que S. Paulo não hc fó o efcolhi-
do por Chrifto,para the pregar o feu no-
me; mas também todos os que o prégaõ
faõda mefma eleyção de Chrifto. Sem
darmos pois diferença algúa entre eftes

Bb iij íin?
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294 - Fíífo doTâtrhrcha Santo Ignacto de Loyolá,

{insulares gloriBeadores de Deos : co & elles attrahidos da graça com que] Hu

mo eícrevemos a vida do glorificador menino fe fazia Meftre de homens , fe*

I<macio,& elle fe publicou obrigado a ríavaõ muytas horas das fuás lavouras,

efta glorificação com aquellas fuás repe- para como difcipulos aprenderem deiíe

tidas palavras: Ad maiorem Dei gloriam, aquellas pnmeyras lições de Catnolicos.

que do coração lhe ouviaõfahir pelabo- Sendo jà de dez annos,̂ levado da ín-

ca & as achamos eferitas duzentas qua. clinaçaõ natural para faber, alcançou de

renta & duas vezes pela fua maõ ; de íeu pay licença para entrar naspnmey-

Santo Ignacio taó empenhado glorifica- ras letras da latinidadc >que fein outro

dor entramos a eferever, começando pe- intereííc mais, que a glom de ínltruir os

los companheyros , que efeolheo para da idade da puerícia nos primcyros ex-

cooperarem com elle namefma empreza erciciosda virtude , & bons coítumes;

das mavorias da Divina gloria. enfinava em efeola publica os prime]""*

rudimentos daGrammatica Pedro va-

§ # 11, liardo, Varaõ de exemplar vida. , & co-

nhecida edificação. E foy Fabro taó

2 ¥7 He o primeyro o Padre Pedro bom difcipulo da fama doutrina defte

f* Fabro, de quem jàfallamos,quâ- Meftre em dousannosdafuahçaó, que

do Santo Ianaciooelegeo,fementaõ di- em rendo doze fc obrigou por voto a

zermos manque a fiufleyç* , ou con- perpetua «ftid.de,W^gj
verfaõ • fcagora queremos dizer, quem to dcir aperfeycoando a vida ,auim co-

foyeftéfeudeyto,ou convertido, para «10 foífe crefeendo a idade. Depois de

fever de quanta gloria eraõ para Deos as fenhor d as línguas Latina,& Grega , «

íuas arandes virtudes, pois conftituiraó eminente na Rhetonca ,
dcfepu panar a

hum Varaõ detantas perfeyçõcs juntas, eftudos de mayores fcicncias
;
mas o

quantas podem compor hum complexo pay, pelo muyto amor, que lhe tinha ,0

de todas fingularmente maravilhofo. naó podia perder de fua prefença, & por

Nafceo emhúa Aldeade Saboyadepays ferem limitados os feuscabedaes, nao le

Xres,masdevotos,& pios Chriftãos, achava deforças paraoíuftentar forade

Ke depois de oWruirem nos doeu- caía nas efeolas de mayores faculdades,

mentos
P
dafanta doutrina ; tendo deida. até que o zelo do Prior da Cartuxa de

defósannos,lhederaóocuydado de R#]orge*g^2
apafeentarhum pequeno rebanho de ove- cida a luz, que para o luftrc das letras fe

Zmi'l

Z

ogovernava com tal atten. hia reconhecendo nefte pobre efludantj

caõ que jà parecia paftor com muytos o fez ir à Umverfidade de I*»* Alli

annos de exercício , & de provado ta. teve por Meftre da Filofofia ao Cathc-

íent o paraencaminhar principiantes,tf- draticoJoaô da Penha,|que o antepunha

tando elle ainda entaõ nos princípios de aos mais difcipulos no faber , & elles lhe

fer encaminhado. Era por reprelentaçaõ naó negavaô a preferencia
,
porque o

Hum paftorkiho David, que íe naó def- olhavaõcomo ahum naô parecido com

placava Lobos , defendendo as fuás os outros, vendo que para o defemba-

oveE , moftrava em bem decifrado raço de algum texto de:
Atiftoteles.eon-

prognoftico,quenafcia para refguardar fultava o Meftre a cfte difcipulo.

5masdeLobosmaisíerozes,queosdo 5 Nerte tempo fegou Ignacoa

campo .livrando-as do demónio, fcen- Pariz,& entrou no mefmoCollegio a ef-

caSando as para Deos. Subido cm tudar também a Filofofia com o Meftre

haTpcdra,ouSm algum lugar *ffim le- Penha;&Fabro ^Xavier ,
queenta

vanfado , enfinava a doutrina Ghriftã eraõ condifapulos ,
o receberãom•

fai

«os paftorcsmais vizinhos ao feu íitio 5
mefmo apofenco ,mclinandole ]a Igna.
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cio a Fabro , como a companheyro dos ícus temores lhe deu os feus exercidos
léus intentos, fem lhos defcobrir, mas fora do Çollegio de Santa Barbara. Ed.
lo dilpondoQsmcyos com prudência,& le os começou a fazer com taõ alentado
cautela

, para fe confeguir eftc fim. E efpirito, que naó parecia principiante -

começando Fabro como filho de Adam porque paíTou féis dias femo precifo ali'
a íentirosaualtos interiores da nature- mento de comida, & bebida ,• fcaflimef.
za

, que elle rebatia à cu/ia de muytos tava animado a continuar com efta aufte •

jejuns;* por outra parte lidando com ndade, fe Santo Ignacio lhe naõ repri.

S?J í"??!??^
X"da

í
c

í

_

quc ^c mo ' miffc ° íeu fervor
' Sendo

e

""õ o tempoZ ^ — T-^ » -J**w iii^ mu»
viaõ as apprehenfõcs de vencedor no
exercício das Aulas,rcíolveo-fea defeo-
brir a Ignacio eftes combates, dizendo-
lhe logo , que defejava viver em hum de I

ferro, para naó ter quem lhe defafiaífe o
feu fo(Tego,& elle macerafle a carne, pa-
ra a fugeytar ao efpirito. Porém Ignacio,
íeoi lhe contradizer o valor,nem impug-
nar as intenções, mas antes entendendo,
ODP 2V nPínrllf rio CUn^ n.I t r

de Inverno, naõ fugia ao feu rigor; mas
antes íahindofóra do limitado apofento,
onde Santo Ignacio o accommodou,buf-
cava o defeuberto dehum pátio damef-
ma cafinha , & fem o neceífario reparo
do frio,& neve, fofria por algúas horas
da noyte o íeu infoportavel pezo , pofto
em oração

;
porque mayor era o fogo in.

terior dofeu peyto, do que todo o ror<
"' "*^1 VT,

*
„
UilcliUt=uuu, tenor aqieu peyto, do que todo o ror«

^n/FC í ?
abr° na° Craõ para fe menco da1udI* «rigProfr inclemência,

efeonderemem defertos, & que o havia Dehummonte de carvões, que lhe ha!Deos dotado de talentos para ferem vif- vião metido no mefmo agafaího da po-

3CSÍ?
tros Pelicos, lherefpondeo: bre caía , para que ácefos o defenderemQuenem iempre nos retiros do povoa» dealgummodo dofeu rigor - fez dellesdo havia immunidade contra as tenta . eftendidos pelo fobrado a cama , em quew^COm
- r°

h
?
V1
^

exPerj
mentado defeançava nas horas defte precifo paftoSanto Antão fepultadoem v,da nos de. da natureza. No fim deães exercidos!

Jcrtos do kgypto,& S.Jeronymo nos da dos quaesTahio com aquella generofída'

SfflXryr0dlftantedcR0,
!?
aíIuCan ' dedo\fpirito,quefepodiaefprdefte

íw£? •WS aS lm3genS aufcnCCS de ícu tao^^tado combatente -tratou de

nh fon^
a

r
V
í-

S !

u
qF nascamPa " fe ordenar de Sacerdote ,& diffe a pri!

o efnir^n n!' h
°"^f™ ***"*

'
* 99*1 Miffa em dia dc Santa Maria Mag-oeipirito,naoheo mefmo jejuar rnuv; dalena,dequem eradcvotiffimo.offerc.

to, que vencer fempre. E finalmente,que cendo.íe a Deos naquelle fagrado facrlpara le fug,r do desvanecimento, he

k

ficio , para morrer por feu amor -affini
ceírariofug.rcadahumdefimefmo.por. como ^ramor^ellefe haviaXeddoque o ar da vaidade naõ entra fó pelos Chriífo feu Filho no cruento Seioouvidos, nem he fó a que vem de fora , da Cruz.

lacnticio

^^^^^^^ A^^ * Se agora quizcíTemos meter na

e acTsSS ^emediocontra as breve eferitura&# pequeno mapp"!tentações, uc o ahvio dos efcrupulos no quanto efte primeyro filho da ComnVexercício da Oracaõ,frequcncia dos Sa. nhia adquirio de gloria p ra Deos H-'cramentos
, & exame da confeiencia , & luftrou o nome de glorificadorde^n,

"

tambemhúa confiífaô géral,que elle feZ, cio
5
teria neftaS^ffiiS rnuv."

d^n
Í
0afZàr

?
Uagra^ctran(

J
ulUl" í^ilatadaparteonomrFabr^

ponança a quem affim o havia encami. çrever, ainda que voafle para alcançar osnhado.E paraIgnacioodifpormaisdef. agigantados pa«-os,que?IIede^,fe vin-iro no caminho
, que começava de ma- do,& amando a Deos

5 quem qu zer me.yorperfeyÇaõ,vendo.? Jàfoflegadonos dir Q muytoque calíaLs,p\bpo^
gue
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%%6 FidadoTâtridMaSantoIgndciodeLoyola,

que dizemos , fupprirà com a fua admi- queo-ouvem pela copia de fuás fantai pala-

ração á falta da noffa narrativa. fDifcor* vras.Tem iaogrande authoridade , qnefe

reocíte fingular Afiro do Ceo da Com* tempofto nas fuás mãos ,para que osinftrua,

panhiã pela mayor parte de Europa , de- muytos Reltgiofos, muyíos Bifpos , muytos

poisde peregrinar por Italia,foy por or- Doutores , & entre elles o mefmo Cocho,

dem do Summo Pontífice a Parma , onde homem bem conhecido por feus efcntos , o

leo publicamente à fagrada Efcritura ,& qualdiz, que não pode dar a Deos baftan-

Theologia ; & no púlpito com as Ora- tesgraças, por haver gozado dé fua inf

çôes Euangelicas elevava tanto o minií* trucçao. Mujtòs Sacerdotes, & EccleJiaf-

terio da pregação ,
quanto; fe via refor- ticos tem lançado de fiasfuás mancebas , do-

mada a Cidade , & mudados os coftu- hao entrado Religiofos, oufe hao converti*
^

mes, concorrendo para o mefmo' fruto do ahãajanta vida , deyXando aprofana

ás devotas Congregações , que inftitu. que-tinhãí, pélas exhortaçoef, & trabalho

hio.DePârmao mandou Paulo III. a dejie Padre, O que eu hey experimentado

Alemanha contra as hereíias,qUe então a emmim,apenasfoderey dizer -

y como com os

•inftcionavão, &foy o primeyro filho de

lgnaçio, que naquelle Impetro, & nas

partes Septeritrionaes as comBateo triú

exercícios efpiriiúaes,que me deu ,fe me ha

mudado a alma,& todos osfentidos; o en-

tendimento-fe me'ha illuffado com novas

fando dos. inimigos da Fé, convertendo luzes dagraça )& em todo mimfinto novo

a muytos Hereges \& confirmando nella vig or ; porque fobrefahmdo a abundância

•aos Catholicos* Aqui com os feus Ser- da beneficência Divina \ até o mefmo cor*

móes 5j praticas Efpirituaes , exhorta- pó , & todo eu me hey confortado,& tranf

ções , & cartas do mèfmo efpirito, que o formado totalmente em outro homem. Até

das Epiftolas de S.Pkulo , fefufcitou á aquiCanifío.

obfervancia de muytos Mofteyros, & de 6 3 Em Hefpanha
|
& Portugal foy

todo o Clero , fendo os primtfyros que acclamado Apoftolode Deos, pelogran-

ouvindoaíua voz fevião obrigados a de fruto,que fez em Príncipes , Senho*

lhefeguir o exemplo. Defafiòu muytas rês, Cavalheyros , Reíigiofos , & Sècu-

vezes a Bucèro , & Melantam fòrtiífi* lares,& todoogenero de peíToas , con.

mos Hereges», convencendo'os com taõ fudindo-fe o mefmo Padre por fua muy .

evidentes argumentos , quanto elles o ta humildade a viíta do muyto que Deos

moítràraó na falta das repoíias; Final- favorecia o feu trabalho. Affim mefmo fe

mente o que diz de Fabroo Venerável experimentava favorecido em Itália, F-lã*

Padre Pedro Canifio terror doS Hereges des, França, & em todas as partes por

em hia carta efcrita emAlemanha^ he onde paíTavaj ainda que fofle de càmi-

Jhum admirável compendio dâsifuás he* nho ; porque em todas asoccaíjões , í

roicas acções,& he a razaó porque a lan>

çamosâqui.

§ -s€heguey profperamente a 'Magun-

cia, onde acheyparagrande bem meu aquel

paragens onde fe achava > era tal o fogo

do Divino efpirito, com que fallava de

Deos, que a todos acendia em feu amor,

& âffeyçoava para o da virtude. Efcre-

hVara ,que bwjfava ,fe hequé he Varão, vendo elle a Santo Ignacio, nao menos a

&naohe antes An)õ do Senhor. Em mi. Deos agradecido} que em íi mefmocon-

nha vida hey vifto homem mais modefto t
Mo > lbé diz em húa carta : Que lhe naõ

nem maisprofundo fheologotnem quem ò tinha pezado deyxar a Roma por Parma,

igualeém virtude. Nao tem outras andai ,
& a Parma por AlemanhaA a Alemanha

íenatcòoperar comChrip nafàlvaçaõ das por Hefpanha , ôc a Hefpanha por Ma .

almas. Nao lhe Unho ouvido faltar pala- guncia
;
porque em todas âs partes fem.

vra, que nao fejade muyta gloria "de Deos, prcmedianteDeos, eoihíã o mefmo Iru.

édegrande piedade, femfermokp aos to. Edeítefanto Padre íedizM por mara.

,
> viina
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vilha rara, que baftava pcrfuadir a ai- da fua Iiberalitômà rnâô. Orando cm
guem hua íó vez , para naó neceflítar de Gandia diante de húa fua Imagem

, queo fazer fegunda
5
porque os que redu* tinha os olhos bayxos, os levantou para

21a a melhor vida,ficavaó taõ firmes,que o ver, ôcdeídcentaõ ficou invocada a Se-
não rctrocediaó da fua refoluçaõ , nem nhora do Milagre : & aífim ainda hoje he
mudavaó os feus prepofitos. E que tal venerada no Convento Real das Senho,
vez com húa fó palavra fua mudava húa ras Defcalças daquella Corte : & a mef.
vida, como mudou a de hum mancebo ma Imagem lhe fallou em outra occafíaõ*
chamado Maximihano Capela, ló com Foy viíio , ainda fendo vivo, junto com
lhe fazer eíia pergunta. Quereis ficar a Rainha do Ceo,quc chamava alguns
comnolco? Porque a repofta naõ tardou para a Companhia,
mas que em quanto a formou comfigo , 8 Era também dcvotiíTtmo dos San-
nem íoy outra fenaõ a de deyxar logo o tos Anjos, aifim como o era da fua San.
mundo, & deyxarfe ficar com os nonos, tiílima Rainha : & tinha hum Catalogo,
lem tornar para cafa , nem o chamarem que fempre hia augmentando dos Santos
para cila as efperanças de crefcer entre Tutelares de todos os lugares por onde
os léus

3 & viveo na Companhia com paííava,aosquaesfe encommendava to-
aquelie exemplo prognoíticadonefta fua dososdias.E quando deyxava hum def-
vccaçaç,medianteavozdeFabro

3afíim tes lugares para entrar no outro,fedef-
como mediando a deChnfto ,hiaõ para pedia do AnjoCuftodio daquelle Rey.
lua companhia os fagrados Apoftoios. no,ou Cidade, donde havia de partir, ai.

7 Todas as fuás virtudes eraõ taõ cançando muyto Angulares graças por
grandes como elle

; & eile taõ grande
, eftes interceíTores Anjos , & Santos. Ecomo o media S.Francifco de Sales , do por ventura,que também as lograria por

qual dizia, que era hum , que levava to. meyo das Santas Almas do Purgatório ,das as coufas comfigo. Grande no amor, das quaes era devatiífimo.Concedeome
dcvo

£
a° a Ra»""* dos Anjos, por cuja Deos a graça da faude para os enfermos,

intercelfao pedia , & alcançava de Deos, a de difeermr efpiritos, a da feiencia , &o quedefejava. Pedialhe , que lhealcan. fabedoria, & outras muytas por meyo
çaffe da SantiíJima Trindade fer bom B da Oraçaõ,que era frequentiflima com
lho do Padre , bom fervo do Filho , & revelações, & regalos Divinos.Foy toda
bom difcipulo do Efpirito Santo. Pela a vida virgem, para que lhe naõ faltaffe a
iuainterceífao offerecia ao Padre a fua melhor joya entre as perfeyçôes, com
memona,rorças,& obras: ao Filho o feu que Deos lhe havia enriquecido a fua al-
cntendimento,& palavras :& so Efpin- ma, Mcreceo a acclamaçaõ de Doutor,6e
to Santo a fua vontade,& penfamentos. de Apoíiolo, Sc pelo muyto que pade.
ti uas vezes lhe rogava, que lhe adornaf- ceo de fomes , anfias , trabalhos, perigos
le a lua alma com aquellas virtudes, com de vida, defprczos de Hereges , & fal-
que adornara a fua para receber a Chrif- teadores nos caminhos, que muytas ve*
to

: outras, que em feu nome adoraíTe à zes, & muyto longe fazia a pé j também
òantiífíma Trindade; & pedia àSantifli. mcreceo ade Martyr. Communicoulhe
ma Trindade, que abençoaíTe à puriííima Santo Ignacio,como a feu primogénito,
Virgem. Aos que defejava converter,ou o feu alentado efpirito, & todos os feus
encaminhar no efpirito , encommendava companhey ros lhe reconheciaô a fupc-
a bantiflima Virgem, como a filhos da rioridade, que jà o fazia merecedor de
lua adopção, para que os aprefentaffe a fer fegundo Geral da Companhia. De.'
Deos

, pedmdolhe o perdaõ dos feus pois de nomeado para ir ao Concilio de
peccados. Nao pedia coufa algúa a taõ Trento por Theologo da Sé Apoítoiica,
amabiliínma May, que a naõ ímpetraíTc juntamenteçom Laynes,& SalmeyraÕ,o

chamou
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chamou Deos para os aíTcntos da Gloria apolento , onde elle eftava , jà com a ek

aos quarenta annos de idade no prímey- pada íey ta ;
porque nefíe tempo ouvio ,

to de Agofto de mil quinhentos quaren- que lhe bradavaõ, & diziaô,Bomem mi»

ta & íeis,mayor vida por merecimentos, feravel, aonde vàs,& que fazes .? E logo

que por dias. Foy vifto no Ceo entre os cahindoihe o animo,& intimidado com
Bemaventurados com admirável reíplã- a horrível voz, que lho tirava 5 arrepen-

dor. S. Franciíco de Sales o canonizava dido do intento entrou a pedir percaõ

Santo na íua eftimaçaé , & medida das da íua culpa a Ignacio, que com benevo •

íuas virtudes, & o contava por primeyro lencia
3& çhàridade lho deu,& o abraçou^

Farol , que a Companhia acendeo no orando por elle a Deos, para que também

mundo em Saboya juntamente com Jayo, IheperdoaíFe. Efte filho pois,que tanto

o outro Luminofo dos deus , q illuflrà* eufteu a Ignacio, he quem depois adqui^

raõ aquella Corte, & foraõ a fer iílufíra- rio mais gloria para Deos , & para Igna.

dos na da Gloria. Em fabendo S.Fran. cioaquelíe louvor, que ainda naõ teve

cifeo Xavier da morte de Fabro, o eícre- fim, nem terá por todo o mundo, que mk
veo em húa Ladainha de Santos particu- deou efte Sol da Companhia , andando

lares , compofta por foa devoção , para mais de trinta & três msliegeas por mar,

invocar a íua interceííaõ quando implo-. & £erra , & mandando para Deos almas

rava a dos outros. E efte foy oprimey= íem numero , & convertendo peccade

ro conglorificador de Deos com Santo res fem conto. Efte, o que em ferviço de

Ignacio,& os mais que com elle levanta- Deos emprendeo deímedidos trabalhos,

yaõ o edifício da Companhia de jESUS

§. III.

9 Segundo foy S.Francifco Xa>
vier na ordem donumero, & o

cefprezou evidentes perigos , padeceo

intoleráveis afrontas ,venceo infupera*

v eis dificuldades, &mereceo por tudo

eternos prémios. Efte o que refufeitou

mortos, dominou elementos, convenço

Reynos,reduzio Nações , diíípou vi«

primeyro fem fegundo na dos mereci- cios, & plantou virtudes.Efte, o que te-

mentes, cujo nome fóbafta para feu elo* ve doEípiritoSantoodomdelinguas,o

gio, por fer elle ainda muyto mayor que da faude, o de profecias, o dos Sermões,

o íeu nome. E por termos jà dito o que & com elíes a graça para prodigiofos mi,

tocava ao feunafcimento,& converfaó, lagres. Efte, o que pela auílendade ti.

quando contámos a de cada hum dos «ha direyto ao Coro dos Anacoretas,

outros ; diremos agora, ou fá moftrare- pela pureza ao dos Virgens, pelo zelo ao

mos que queremos dizer ( por naô ca

ber em taó pequeno quadro taõ avulta-

do Gigante de íantidade) o que para efte

lugar ficou refervado. A converfaó de

Xavier hiacuftando mais a Ignacio, do

que jàlhe havia euftado , quando o con.

verteo. Porque hum dos familiares de

cafa por nome Miguel , & de naçaó Na-
varro , vendo taõ unido a Xavier com
Ignacio,& temendo, que de unido paf-

falte a mudado com prejuízo da conve.

nicncia,quc elle tinha em naõ fahir da íua Diogo Laynes, jà deyxamos contada a

cafa, pois nella fe fuftentava yintentou myfteriofa eleyçaõ do citado de fua vida

matar ao Santo. Mas naõ o pode fazer , no livro , em que deferevemos a Santo

ainda que refoluto fubio a ekada do Ignacio convertendo, juntamente com
as

dosApoftolos,&pelos rifeos da vida

ao dos Martyres. Efte finalmente foy, &
ainda hoje he Xavier, incorrupto no cor-

po, eternizado por fama , & de illimita-

da gloria para Ignacio, para a Compa*
nhia,& para a Igreja de Deos.

§. IV.

O terceyro filho do Santo

Patriarcha Ignacio,o Padre
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as converfócs dos outros Teus compa- fahio deyxando cm duvida o&cJonhcyros. E agora nefte Tratado de San . que fazia aos do feu tempo dando í íto Ignaao Glonfícador tem dle hua taõ 2U«CHíá^1?&,á?^grandepartenaruaglona^uantoadarà c^^jKlJjjffiJ
aentcndcrcftcfcuabreviadoIndicc.EC por onde difcorrco cncammhando aitcadimravcl Luimnofo do Firmamen- mas como DoutorXco™Kfnlttoda Companha

, muyto antes de a ih refutando erros hc ético &
P
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rá
e
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veen

í

ri

i
codeoapagar

f
mas cendoâosSS como

çsagua, de hua crefcida corrente,onde por na da Fe, & firmeza da ReíbiTõ ETon-cafocahioa ama, que o levava nos bra, demais admirou a fabedon do Padre

Sm aufh ™f
tomarpela roupa, logo dos Pontífices Paulo IIL Júlio ílLem que hia enfayxadoj & naó querer & Pio IV* fendoaprimeyra vc2 detrinDco

,que hua creaturanafeida para glo- ta & quatro annos dTídadelfSri fu
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a nao admiraíTe o mundo. Na olhado de todos aquelles Padres & Meffu

i
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500 Vida doTatriarcba Santo Ignacio de Loyola,

defeio, que fempre tivera de ouvir a hum Laynes:& bem poderemos dizer, que

Santo Âgoftinho > ou qualquer outro naõ fcy engano ;
porque em tal filho pa-

dos efclarecidos Doutores da Igreja. O recia refufcitadoo Santo Patriarcha >
Sc

Padre Salmeyraõ condifcipulo de Lay- neíte feufemelhante hum quafi nao moi-

nes, & companheyro também de Santo to. No conclave junto para a eieyçaõ do

Ignacio, Varaõ doutiffimo , tinha deíle Pontifiee, por morte de Paulo IV. fendo

taó altoconceyto>quantoomoítrou em neííe tempo chamado dos Cardeaes o Pa-

hua reporta ,que deu a quem lhe havia dre Laynes para certa difficuldade, que

Der*untado,íea Padre Laynes fabiatan entaõ havia occurndoj eftando dentro

tocomoeile. E deu motivo a eíh cu- com elles, tratarão muytos de o fazerem

rioía pergunta a admiração, com que em fuecefior do Papa defunto. E entendeu-

Napoles acabava Salmeyraõ de ler hua doellc a intenção dos Cardeaes, pedto

licaoda Efcritura,metendoem efpantos, licença para fe fahir , crendo que com a

&fufpenfóes a todos os queaouviraò.E íua retirada, comoouao tinhao prefen.

que rcfpòndco Salmeyraõ foy : Aííe. te, também fe divertinao declharem pa-

suro-vos , fenhor ,
com a mefma verda. ra elle inclinados \

mas ainda aflim nao

1 &tn°c-iuidade,comqucmc fazeis dcyxou de ter doze votos, fera que repa-

cfta perg°untá, que na matéria prefente, raíTem , que Laynes nao era Cardeal, ne

& engodas as mais íabe o Padre Laynes tinha entaõ dignidade algua Ecclefiafti-

fanTomaÍ quceu ,
quanto eu fey Lis ca, quefoííe degrao para íubir a Supre-

ouevòs. Tulpàraõmuytos,queafabedo. rna.

rTa de Lainã era iobrenatural , crendo, 1 J
Muyto grande final foy da fabe-

que naturalmente naõ podia faber tanto, dória,& íanudade de Laynes , o que fe

rnnfiderando-feomuyto tempo,que cl!e vioem particular occafiao ,
quando dí-

S^«mn^Scis i * oceupações, zendo feiTa, lhe defcobriraó reprefenta-

M dos feus tatoos fuva o fupremo da fobre a cabeça a figura do Efp.nto
que uus ícus id r

_ confia de femelhantes ílluf-

g
Tl "°E a ndfadmirou mais a iodo trações, quanto Deosofavoreaa,ôcel!e

aqueUe fagrado Concilio a humildade de por íuahumildade osculem G uardou

hum Varaõ taó eximio,enfinando a dou- toda a vida a fua pureza virginal,li vran-

trin^ChrmãLmenino^ferv-indoaos doalgúasvezesde V°^ff?»"*
enfermo nos Hofpitaes , mendigando movidos pela fermofura, & laíeivia de

SnolT ?pe"asportas,3c delias parurcom alguas matronas. Morreo aos cmcocnca

os pob es da Qdad . Muytas vezes o & dous annos de fua idade,a nove de Ja-

v raffugir dahonra ,que lhedavaô as neyrode milqumhentos feíTentaôcc^

d Ónidades do Bifpadoh Malhorca,do co. E diíle o Santo Pio V. que então era

íffiSdode Pi» í& do Capello de Cardeal , Nefte dia tem perdido a Igre]*

arde >de que oreconheciaó 'digniffi- «melhorlanç.,qucnnh.par. fuadeten-

mo Paulo 1V^& Pio IV. Mas fó naõ po- fa.O feu venerável corpo como prccio-

de recufar a d Geral da Companhia im- fo thefouro, eftà depofuado no Col!eg
;

o

ícS^feuFund^,co
P
molhoh.- I«*MÍ*«S^MÍe"5

viaõ proenofticado : & também naõ po- Ignac.o ao lado direyto do Altar b.lay

de deno^como pertendeo, renunciar a tal o fentimento em Roma,que diz.ao os

ISSStè osmuytos Cardeaes, Sc era voz. entre os.magno.

S&inítancias de fua admirada hu- bres, que nunca fe vira naquell Co

e

mud de comqueaoueria efeufar. An. taó grande dor por morte de peffoaal-

Tc dffua

C

elcy?aõ,pareceoa hum Padre g»a. Oíanto, * P^^
de conhecida Virtude , &eípirito , que Bellarmmo dizia.que ^odcle^vct

K^Ig^no PeytSdoP.die
Beatificado a algum outro da Ccpanhia.
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E quando Santo Ignacio íignificou o
quanto prezava a Laynes,diffe : A nenhú
de toda a Companhia deve eiia mais, que
ao Meíire Laynes, ainda que entre neí-

ta conca Francifco Xavier. E quefe dirá

confirmando fe ette conceyto do Santo

Patriarcha,comomuyto que o feufuc-

ceflbr Laynes augmentou a Companhia,
quando a governou,em Provincias,Col S

lcgios^MiirõeSí&com íugeycos de ad-

miráveis prendas, & talentos ? O Padre
Nicoiao de Bobadilha dizia,que feLay*
nes viveííe cem annos, outros cantos de*
via elle governar a Companhia jou até o
dia do Juizo, íeeile reíufcitatíe.

CAPITULO II.

Continna«fe a mefmamateriaâa gloria pa-

ra Deos em outros três Cowpanheytos

de Santo frnacio.

14 X A* diffemos do Padre Affonfo
Salmeyraõ,, condiícipulo do Pa-
dre Laynes , corno merecera a

forte de fer companheyro de Santo Igna»
cio por meyo dos feus Exercícios , nos
quaes fe houve com alentado efpirito de
pentencia, paííando três dias inteyros
íem comer, nem beber. E quanto era pa.
recidoa Laynes diremos agora , por fer
o lugar para onde refervamos as admi-
rações da fua feiencia, & fatuidade , com
que íoyiiluftrado para gloria de Deos,
& da Companhia, quefeprézamuytode
fer May de tal filho. Na Univerfidadc de
Alcalà,onde entrou de doze annos, era
taõ fenhor da língua Latina , & Grega,
que como a hum milagre deitas línguas
qhiaó ouvir, quando orava , admirados
de ver a hum menino de taó pequena ida-
de, fublimado a tanta eminência de Ora-
dor deites idiomas. Na competência das
compofiçóes das letras humanas, ordi-
nariamente lhe julgavaó os primeyros
prémios. Entrando no Collegto Triiiii-

Quinto.
$ót

gue, para fe induftriar na feiencia das
rres línguas Latina, Grega,& Hebréa,fa-
hioem todas taõ expedito , que de trin»

ta exercitantes neiias faculdades, elle

foy dos primeyros providos nas Becas.
E eírudando depois oCurfo de Filofo-
fia, & graduado Meftre em Artes neíia
Faculdade, com o nome dehum dos ma-
ycresFiSofofosdeAlcala,paííou à Uni-
veríitíade de Pariz,onde continuou com
omefmo luíire das letras.

if Depois» de fundada a Cõpanhia,
vio fe fer admirável Deos nefte feu filho,

trabalhando fempre em ferviço da Igre-
ja, & grande gloria da Religião Cacho-
iica. Foy mandado a Hybemia por Paulo
111. por N uncio Apoftoíico. A Polónia o
mandou Paulo IV- com Lipomano Bif.

po de Verona, que hia por Núncio. Em
Fiandes eíkve duas veses por ordem do
mefmo Papa, húacom o Cardeal de Pi.
za,& outra como Cardeal Garrafa. Em
Alemanha fuecedeona Cadeyra deTheo-
logiaíajoaõ Ekio, Varaô doutilTimo na
Univeriidadedelngloftadio* Em Roma
leo na Sapiência. Em Trento! eíleve três
vezes por Theologo de três Pontífices.
Em

1 Modena reprimio aos Hereges. Ern
Nápoles apagou as hereíias, que fe ha-
viaô levantado, & foy alli chamado Mar •

tello dos Hereges. Em Baíiléa provoca-
do dos Hereges ,os convenceo em pu-
blica difputa taó claramente, que fe vi-
rão obrigados a pôr a culpa ao vinho, de
que entaõ eííavaõ tomados. E em outras
muytas Cidades difputando,eníinando,

& pregando fempre , colheo o fruto a
que afpirava.

ió Em Itália foy chamado A poíio-
lo,&o único femelhante a S. Bernardi-
no no efpirito ,&-converfaõ das almas.
O que padeceopela Fé , & gloria de
Deos, andando muy tos,& dilatados ca-
minhos a pé, fendo prezo, encarcerado ,

perfeguido, & calumniado pelos Here*
ges,lhe fazia crefcer o gozo de fofrer
tudo pelo nome de JESUS. Confervou-
fe virgem toda a vida, era degraadsffima
charidade , defprezador de honras , &

Ce dig*

si.
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3o z Fida do Tatriartba Santo Ignâáo de Loyola,

dignidades,defpido de todos os afíeclos

dccarnc,& fangue, martyrizadocom af-

perifômas pemteacias,& de nenhúa eíti*

maçaõ propria.Sendo taô grande emle*

tras,& fabedoria, era taõ humilde, que

engrandecia acs outros, eferevendo pa*

ra documentos feus,o que lhes ouvia di-

zer, & confukando muytas vezes aos

18 FOy o quinto companheyro de

Santo Ignacio , como jà diíTe*

mos,íalíandoda fuaconveríaõ ,o Padre

NicolaodeBobadilha,naõ menos ope-

rário da vinha do Senhor no zelo da fua

que e!le podia aconfelharj]& nos cafos, lavoura. Porque depois de acabados os

em que era confultado,naõrefpondia de feus eíludos da Filofofiaern Alcalà,don-

repente, pedindo primeyro tempo para de graduado Meílre nefta Faculdade ,&
as repoílas. Lente da mefma em Valhadolid , foy ef-

17 Teve efpeci ai dom de fallar de tudaraTheologiaa Pariz. Tendo jàpe-

Chrifto noíTo Redemptor : & muytas regnnadopor Itália com os mais com>

vezes taô fervorofo , & com goíio feu, panheyros de Santo Ignacio , o mandou

que em elle entrando a fallar nefta mate- o Summo Pontífice ao Reyno de Napo»

ria j jà fabiaõ, que o haviaõ deyxar dizer^ les, para o ajude de húas Pazes entre os

& naõ eraõ as fuás praticas de menos de- Duques de Traglacocio , que naó fenu

voçaõ à puriíTlma Virgem. Teve certo o grave efcandalo, & pezo de carregadas

dia da íua morte :&jà quando mais pro- differenças fe fuíkntavaõ confiantes

ximoaelle, lhe perguntavaõ 9 fe tinha nas razões. E o Padre Bobadilha os con*

vontade de morrer ? Refpondia fempre : cordou com as Tuas, fruftrados até entaó

$t aliquando, cur non modo? Ena noyte os muytas meyos, que ie haviaõ applica-

antecedente à íua morte repetia muytas dopara dia reconciliação. Em Nápoles

vezes: Ah vida eterna, ah vida eterna! foy muyto o fruto, que colheo com as

E outras jaculatórias de arFe&os fantos, fuás exhortações , & maravilhoíós ex»

& próprios daquella hora. E perguntado emplos de virtude , mendigando o feu

entaô, porque eítava taõ banhadode ale- fujlemo pelas portas, fervindo nos Hof-

gria ? Refpondeo : Porque o Senhor jà pitaes, & fazendo fe levar a hum delles,

me começa a moítrar os caminhos da lua por haver enfermado , & querer nelle

mifericordia. Morreo em Nápoles aos ieraíTutído pelo amor de Deos, como

fetenta annos da fua idade a treze de Fe- qualquer dos outros doentes pobres. E

vereyro de mil quinhentos oytenta & efcolhido por Santo Ignacio , para ir cõ

cinco. No feu enterro refpíandeceo a fua o Padre Simaõ Rodrigues à MiíTaõ da

vida pelo geral affeclo com que corriaõ índia Oriental ; naó pode fazer eíla na-

a beyjarlhe pés,& mãos , &a cortarlhe vegaçaõ, por fe achar enfermo, & em íeu

para venerandas relíquias os cabellos, & lugar foy nomeado S.Francifco Xavier.

veftido.Oprantode lagrimas foy tanto, Porem o muyto, que elle havia de obrar

que houve quem difíe, fer muyto devi- na índia, & fiava do feu zelo o Santo Pa-

do todo aquellefentimento, por haver jà triarcha ; fez em Europa , difeorrendo

faltado o contraveneno dos Hereges. E por Alemanha, Itália, Sicilia,Iliria,&

Carlos de Tàpia dizia,que íe podia cha- Epidauno , aífim na falvaçaõ das almas,

mar o Padre Affonfo Salmeyraõ o Prin- cemo na converfaõ de innumeraveis He.

cipe dosTheologos,& Pregadores do reges, & peccadores. Em Alemanha era

feu tempo :& que fora taô perito em to- chamado Varaõcheyo de Deos, Colum-

dasasfeiencias , que parecia fe (inalava na da Chnílandade naqudle Império,

mais naquella que actualmente tratava. difcipulo,& Apoílolo de ]ESU Chrifto.

E quanto era eftimado , St venerado dos

Catholicos , tanto era aborrecido dos
He.
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Hereges
5 & o feu zelo da Fé , & Reli- des do corpo , nem fervido com obfe-

giaóofazia fer chamado de hum Polo qtnos de refpeyto. Nunca ociofo ^em-
para outro,& por muy tas Cidades. Af- pre lilenciario, fugitivo da prefença fe-
íiího em muycos Concílios celebrados minil, de continuas lagrimasse nenhum
cm Alemanha contra Luthero, aponta, agrado de li, &demayto para todos.
rio por todos os Theologos,para iopor
tar íòbre feus hombros o mayor pezo
das dependências, & controverfías. E o
Summo Pontífice agradecendolhe por
carta todo eíie trabalho em ferviço da
Igreja, o exhortou para a fua continua

§. III.

20 W\ ^ corn0 entrou no numero
dos Companheyros de Santo

Ignacio o Padre Simaô Rodrigues, &
çao em toda a Alemanha. D. Fernando na ordem dos que fe lhe jhiaõ agpregan .

Rey de Romanos o elegeo por leu Theo. do , teve o fexto Itígãr j ià temos dado
logo para o Concilio de Trento

; mas noticia
} & agora a damos das fuás pren-

porintervirentaò a guerra, que razia o das, & virtudes, que para muytofineu.
fcmpera dor aos inimigos da Religião Ca- lar gloria de Deos o fizeraõ d,gno Com .

tnolica
, toy neceffana a fua affiltencia panheyro de Santo Ignacio,muyto antes

no exercico em fua defenfa , & naó me- de fer fundada a Companhia. Porque ef.
nos noproveytoefpirituai da milícia. tando para morrer feu pay, & chamando

19 Finalmente lempre fe houve co~ a todosos feus filhos, poz os olhos em
mo-íiiho,&companheyrodcSantoIgna. Si.naõ, que eítava nos braços da máv, Sç
cio,ocran)bc(ulhcfoy lemelhancc no q Ihcdifle: Criay, fenhora , eftc meninomuy tas vezes padeceo perfegmdo dos com grande cuydado, porque Deos o
Hereges, os quaeshua vez o tratarão cõ guarda para coufas de muy to ferviço
deimedida mhumanidade , deyxando-o feu. E como fe vio depois quanto eftc
delpido,&fenndo.o na cabeça. £ por Companheyro de Santo Ignacio fervioa
providencia de Deos livrou em outra Deos

; juftamente fe julgou fer myfte-
da morte, que lhe quizeraõ dar com ve- hofo vaticínio aquella recomendação de
neno

;
porque ainda depois de o ter to- feu pay. Confervou illefa a fua pureza

mado, o nao matou, como defejavaõ os defdea fua puerícia ate' a morte, vencen.
autnores defte malefício- Foy fendo de doalgúas vezes nos defafios do vicio cõ-
peite, iervindo aos eníermos deite coo. trano as armas , com que o provocarão
ragio: & livrou de outra morta! enfer- alguas mulheres, attrahidas do feu alia-
mídade por intcrccffaõ de Santo Igna- dado afpeáo, & prezas do agradável
cio, a quem fe tinha encomendado. De- trato. Depois de ter eítudaio as primey.
iejoumuyto morrer no Coliegib de Lo» ras letras em Portugal ,& as uítunas em
reco a lombra da punffima Virgem , de Pariz, fendo ja hum dos Companheyros
quem era devotiííimo filho

; & naó ficou de Santo Ignacio, veyo mandado por el-
a lua devoção femo fim deftedefejo.Por- le juntamente com S. Francifco Xavierque aos vinte & três de Setembro de mil a Portugal, oara patTar à índia. Vendo»íe
quinhentos & noventa, cheyo de muy- porém o grande fruto ,que ambos fa-
tos merecimentos, paíTou a gozar o pre- ziaõ naquella Corte

5 teve intenção et-
mio de toaos na mefma Gafada Mãy de Rey,& também a tiveraõ os feus princi-
iieos. b oy exemplar de todas as virtu- pães Vaífalios , de naõ deyxar fahir def-
des, extremando fe com fingulares adros te Reyno aos dous Apoílolos , porquena humildade, naõ aceytando hum Bif* por taes os veneravaõ todos. E Santo
pado, que lhe dava o Rey dos Roma. Ignacio concordando efte geral deíeio
nos, & naó querendo fer louvado , nem da Corte de Lisboa com a primeyra de-
lra:atío com ízençoes de commodida- terminação do foccorro efpiricual para a

Ccij índia j
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índia; havendo primeyro o Real bene- renteíco, fendo muytas vezes rogado,

piacito,veyo em que Xavier foffe à fua paraShes ir dar a confoiaçaó oa fua pre-

empreza da Índia ,& Simaõ Rodrigues fença. A devoção com a Santiffima Vir,

ficalfe na de Portugal. g^ chegou a íer conhecida com hum

21 E vivendo aiii com toda eítaefti» prodigiomamfcíto; porque rezando o

maeaó,& aque augmemou depois com Officio Divino,& pronunciando aquel-

o governo de Provincial , educação , & las palavras: Afuut Regina àdextrtstuis,

enímodo Príncipe herdeyro da Coroa 5
foy viftolevantaríe noar

5 & na Oração

valeo-fe de muyca induílria ; para dey- teve vifóes do Ceo, das quaes diremos

xartodoeíie honorifico tratamento , & algúaemoutro lugar. Diífe muytaspro*

ir às Miílóes da índia , Ethiopia , ou fecias,& obrou Deos por elle alguns mi-

Brafil- o que naó confeguio , por querer lagres, aíiim em vida , como depois da

Deos que o fervifle onde fe achava. Tá- morte, fufpirando por cila muytas vezes

bem foy Provincial em Aragaõ, & em antes de lhe chegar a hora, a qual teve

Itália trabalhou mimo na faívaçaô das aos quinze de Julho de mil quinhentos

almas, Sé zelo dos próximos. Foy de ra- atenta & nove. E depois de morto hou-

ra penitencia no rigor dos jejuns , vigi- vc quem vio lobre o feu apofento nua

lias, cilicios,5cdifciplinas:& trazia im- luzmuyto viva, como final de eftar _ja

mediata ao deyto húa Cruz de ferro , & gozando a eterna. E itjo he o que nefte

outra aberta na carne damefrna parte do *$&£&}_ ?aj"a P^.aÍÍ^S*™*^
corpo , como diviza feníitiva dos affe-

clos , que facrirkava à (agrada Payxaõ

de Chriíio. Naõ era de menos edifica-

ção nos exemplos que dava da fua hu-

mildade; porque naõ fó recufou o Bit»

pado de Coimbra, queel»iiey D. ]oaõ o

111. lhe ofrerecia ; mas do feu grande va-

limento, que tinha com a Cafa Real, em
nada fe quiz fervir , nem preftar a pa-

rentes , & amigos , íignifieando muy.

tas vezes a pena que tinha pela aífi Ven-

cia neceííaria em Palácio, que elíe cha-

mava Cárcere , & Purgatório. E ainda

que bem pudera elle aceytar da maõ

Real omuyto que liberalmente lhe da-

va para foccorro das neceííidades do Col

glorificader de Deos com o Santo Pa«

triarcha.

CAPITULO HL

Vos outros ires Companheyros de Santo

Ignacio, & de quanta gloria forao

tambémpara Deos.

22 Padre Cláudio Jayo hum dei-

tes três , he o (étimo no nu-

merosos nove Compánheyros de Santo

„..„, ,,...... ,„,„,, ; , ,
Ignacio, anuem S-Francifco de Sales,

leaio de Coimbra ; até nefta matéria era como jà doemos, chamava fr aro! da Co»

exemplariffimo. Porque oíferecendo fe panhia. Dos Exercícios que lhe deu o

occaGaõdehfiagrandeliberalidadcReal, Sanro Padre , & nelles panou três dias

acatou muytomenos do que importa- fcmfedesíe)uar,nem com pao, & agua,

va o valor da mercê. Mas o que a fua in. fahiotaõ dotado de virtudes Angélicas,

excelloivegioa magnincciícia uei-acy, w^,«iii'ww»«™---,--T -- * ,

fundando f& dotando o Collegio de de controvertia,* Efcritura ,
confundio

Coimbra. Como quem fó na vida domef. a herefía, íuftentou a R eligiao , & aug-

tica,& claufura religiofa tinha o feu gof. menrou a Fé, fendo temido de todos os

to ; nunca quiz ir à íua Pátria a ver húa Hereges, & amado dos f»**r*
Ecclc

irmã , & outras peffoas de ligado pa- fiascos, por felheccnfeífaremdevedo-
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rcs daluz,quedava a todos os feus Bif

pados contra os tcnebrofos erros dos
inimigos da Igreja. Foy muyto eftima*

do o leu parecer em todos os Concílios

Provinciaes de Alemanha , & no de
Trento, onde afliírio porTheologo do
Cardfal deAugulia.Na Germânia era ac«

clamado Muro inexpugnável da Igreja,

Terror, & Martello dos Hereges , A-
poítolo de Alemanha, Era commua a

opiniaõ,que entre todos tinha de Santo,
liiuytodado à Oraçaó , nunca ociofo,.

empregado fempre no trato com Deos,
modeftiflimoem obras, & palavras: DcC-
prezador de honras,& dignidades , naõ
aceycando os Bifpados de Trieite , &
Viena, que lhe offerecia o Reydos Ro-
manos Dom Fernando. Morreo feliz-

mente em Viena aos féis de Agoilo de
mil quinhentos cincoenta & dous , com
fentimento univerfal de toda Alemanha,
como depaycommumdosíkis, Anjo de
Deos, & Doutor efdareado. £ quem
mais fentio a fua morie,foraõ as Univer?
fidades de Viena,& íngíoítadio.

§. II.

Padre Joaõ Godori , oytavo
Ccmpanheyro ce S. Igna-

cio , de quem ]à diííemos , como entra*
ra neíie numero-j agora diremos como
era merecedor de fer hum dos que Santo
Ignacio ajuntou para a Fundação da Cõ-
panhia, & para gloria de Deos , taõ fer«
vorofocomo os outros em todos os ex-
ercicios Apoftolicos ;&de taô alta O-
raçaõ, que foy viíio levantado no ar ; &
nos exemplos das íuas heróicas virtu-
des naó menos íinguiarizado. Foy o prí.
meyro que profeflbu depois de Santo
Ignacio,- & neffc tempo participou taõ
notória abundância dos favores Divi-
nos, que os naô podia encobrir

;
porque

lhe fahiaõ pela boca os ardentes affe&os
do coração. Andando em húa occafiaõ
no exercício das Eftações de Roma com
oPadreLaynes,a vehemencia doefpiri-
toolevavacomo fora de lij porque hia

Quinto. 5o 5
enchendo os campos de gemidos , cla«

mores , foluços , & lagrimas , parecendo
aosqueonaóconheciaô, hum louco :5c

aos conhecidos fazia crer, que fe Deos
lhe naõ temperaííe a efficacia do amor,em
queardia, lhe rebentaria o coração. O
que finalmente fe julgou fem temerida-
de dos que o viaó , foy a revelação da ho-
ra da fua morte

;
por íe entender delle,

que jà lhe chegava a de fahir do cárcere
do corpo a fua ditofa alma , & ir a gozar
aquelies deleytes, pelos quaes íufpira-

va. Nofegundo anno, depois tíeconfir-

mada a Companhia , & no dia da Degol-
lação de S-Joaõ Bautiíla , de quem tinha
o nome,& a quemfacrificava eírreytif.'

fima devoção, por nafcer no feu dia, &
no meímo fer ordenado de Sacerdote ,&
da mefma idade do Santo Bautifta; paf.
fou a deícançar eternamente. E oglori*
fícadorde Deos o noííb Santo Patriar.
cha Ignacio lhe vio fubir a alma para o
Ceo , rodeada de refplandores, & acorn.
panhada de Coros de Anjos.

§. III.

24 Padre Pafchafio Broet , que jâ

temos contado no ultimo Ju«

gardosCompanheyros de Santo ígna«
cio, quando teve a forte de entrar nelle i
em fciencia, & fantidade era dignifíimo
deofer

;&naõ menos de que o chamaf-
fem Varaô Apoftolico, como os mais.
Em íeniço da Igreja difeorreo por Itá-
lia, França , & Hybernia , aonde foy
Núncio do Pontífice com o Padre Af-
fonfo Salmeyraõ. E em todas eíias par»
tesconverteo peccadores, reduzio He-
reges, reformou Mofteyros de Religio-
ías^& também a Sacerdotes, & Curas
de Almas , refultando de taõ heróicas
obras aquella mayoria de gloria, que pa-
ra Deos adquiria Santo Ignacio. Conta-
vaõfe Cidades inteyras,que o feu ar-,

dente zelo mudava , diffipando vícios,
cultivando virtudes ,& inftituindo Cõ-
gregaçóes, para que todo eíie fruto fe

confervaíle. Encaminhou a muycos, af*

Ce iij íim
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fimdoeftado Rêligiofo , como fecular, brevemente a fua ditofa morte, à qual.

para o da mayor perfevçaó das íuas ai- tinha precedido muyto trabalho no *er-

mas, & também mudarem de vida,&fer- viçodeDeos. Porque cm Pádua junta-

Virem aDeos em algúa Religião, dos mente com o Padre Codon padeceo o

quaes o vieraõ alguns a fervir na noíTa. mefmo que todos os mais companney-

?ara a introducção da Companhia em ros padeciaó , quando entravaõ em ai-

França,quandoanáoquerião,&impug- gúa Cidade, ou povoação, pregando co-

navão alguns Senadores do Parlamento, traos vicios , & perfuadmdo virtudes.

& também Doutores de Pariz , & com E Hozes, ôc Codori na pnroeyra entrada

elles o feu Bifpo, como mais empenhado de Pádua foraõ prezos por ordem d o

nefta repulfa •, naó he para tão breve ef- Vigário do Bifpo , temendo.íe dellcs,

crituracomo efta noffa, o muyto que comodefufpeytoíosdaFe : & como a

padeceo Pafchafio em perfeguiçóes , ca- taes os mandou carregar de terros,enten-

íumnias, injurias , falfos teftemunhos }
dendo, que havia feyto hum grande ler •

conílando de tudo ifto o grande acerco, viçoàlgreja. Etoda aquella noytepat-

com que Santo lgnacio havia fiado deite fáraõosdous encarcerados tao contor-

feu filho , a quem el!e chamava Anjo , mes com a Divina vontade , & agradeci-

aquella tão dimculcofa empreza. E para dosaDeos pela hofpedagem de Pádua,

outra não menos gloriofa,qual era a do efue lhes forão horas de goíto ,
as que

Patriarchado de Ethiopia , eftava eile deviáode fer de pena í & Hozes conli.

elevto por Santo lgnacio , Diogo Lay- derando a preíTa do zelofo Vigário , que

nes , & Cláudio Jayo , efperando.fe das por ter medo delles ,
logo os mandara

fuás prendas , tetras , & prudência íin- prezos, difcorriacom rizo fobre a vehe-

Kular, o defejado fucceíío ; mas por não meneia do feu medo. Mas na manha do

fe inílituir então aquella dignidade, cef- dia fegumte a eíh noyte , logo os man-,

fou o fim da eleyção. Por vinte annos dou foliar, )à nada medrolo, & tratou co

contínuos pedio a Deos humildade , & muyto amor, 8c honra, dandolhes Ucen-

a teve em tão levantado grão, qual foy o ça para pregarem :&elles o nzerao com

luftre de todas as mais virtudes,que nel- grandiflimo fruto dos feus ouvintes. .

la tinháoas íuas raízes
;
& com ella me. 26 Chegoufeporemo tempo de le-

receo a Deos combater a foberba do de- var Deos a Hozes a gozar o premio dos

monio 3 que por algúas vezes fez fahir feus merecimentos. Porque pregando

dos corpos por elle atormentados. Paf- hum dia na Praça fobre aquelleconfe.

fou à melhor vida em Pariz aos quator- lho,& exhortação de Chriito :
Ygtiate,

ze de Setembro de mil quinhentos fe- & orate, quia nefcttisdtem ,neque horam.

tenta & dous.

»f

diícorreo com tanta efficacia fobre o def >

velo da hora da morte,que vendo fe pou-

§, IV» co depois entrado de hâa aguda febre ,

entendeO,que o feu Sermaõ mais fora

O Padre Diogo de Hozes jà paraelle,que para os mais que o ouvi-

deyxàmosefcrita afuamara- rão.Eaffim que recolhido ao Holpital,

morreo como cuydadofo vigilante da

fua hora, & Orador exercitado defta vi-

gília, com muyta paz,& gozo da fua al-

ma. Eftava nefte tempo Santo lgnacio

no monte Caflino, dando os feus Exerci-

cios ao Doutor Pedro Ortiz, & na mef-

ma hora,em que Hozes efpirou,teve re-

vilhofa converfaõ por meyo dos Exer

cicios de Santo lgnacio, & como deyxou

de fazer o numero de feus Companhey-

ros ;
porque morreo dous annos antes

da Fundação da Companhia por autho»

ridade Pontifícia. De íuas prendas, & ta*

lentos jà diífemos , o que muyto iíluflentos yd ui»*juhw». j v» *juv «tw/ * «»» M.~.»-».»-».#— t— -
o 1

traía a fua converfaõ 5 & agora diremos velação da íua morte: & no lugar ,
em
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que S. Bento vio a alma de S. Germaõ & efcolhidos por Deos para o mefmo
BifpodeCapuaíer levada ao Ceoacom- fim. E fendo feís os que entaõ tinha jun-
panhada de Anjos ; vio Santo Ignacio to, Pedro Fabro,Franafco Xavier,Dio-
iubir outra com o mefmo acompanha» goLaynes,AffoníoSa!meyraõ, Nicolao
mento de Efpiritos Angélicos,& revef- de Bobadilha ,& Simaô Rodriguez

> pa-
tida de hum luzidifômo efplendor , & rcceolhe fer jà tempo opportuno, para
foube que era a do feu difcipulo , & con« íe explicar com elles

; porque até alli íâ
vertido Hozes,que também podemos hia animando a cada hum em particular
dizer feu Companheyro , ainda que naõ nos bons propofítos da perfeyçaõ a que
juntamente com os outros na fundação afpiravaó. E ainda antes de lhes revelar o
da Companhia. E pouco depois ouvíiI- legredo do que intentava, dizia agora a
do MiíTa, ao dizer o Sacerdote na Con- hum, agora a outro, que jejuando,& orá.
hífaõ aquellas palavras: Et omnibus San- do, pediífera a Deos o final da fua vonta-
ãis, vio huiii grande Coro de Santós,& de, para eleger o eftado de vida , que
entre ellesa Hozes ,divizado com eípe- fofe para íua mayor gloria 5 & juntamé-
cial luz, para fer conhecido entre os ou- te,quefoubeífe cada hum naõ fer fó elle,
tros

j & naõ por fer mais Santo,que elles, mas outros companheyros maiS,o eíco-
como advertio Santo Ignacio. Até o feu íhido à para concordarem depois com á

irdivizava a gloria da fua alma; fua determinação, quando a fizefie pu-
porque fendo elle hum pouco triguèyro
decor, & feyo de rofto, depois de mor-
to ficou córadamente branco, & de afpe-
do Angélico, fendo de muytá admira-
ção efta myíteriofa mudança,& degrau

ica,& era a de confegiiir os altos fins^

para que Deos os havia ajuntado. E ad-

vertidos jà todos com efta antecedente,

& particular noticia j lhes coníignou
Ignacio dia certo , para declaradamente

de devoção para Godori , que não eetTa* lhe ouvirem a propoíta dâ mefmá mate-
vadeo olhar,& reverenciarcom fuavif- ria até alli fó infinuada , o que foy de
íimos oículos. Foy o feu ditofo traníito grande confoíaçaô para todos , & fe dê-
em Pádua no mez de Março de mil qui- raõ recíprocos parabéns de Companhey-
nhentos trinta & oy to , como dizemos ros, efperando pela hora das attenções

\em outro lugar* que |nes pedia , & lhes havia prometti-

______ __^ do
j porque jà o refpeyta vaõ como a ma-

yor , & lhe faerifieavaõ reverente obe*
diencia,

28 Chegada
f
pois a hora daqueíiíe

dia, ajoelhados todos,& pedindo a Deos
cm breve oraçaõ a luz do Efpinto Santoi
di fie Ignacio: Entende^ Irmãos amantif-

fimo$} que nao asa/o , mas com myfierio , á
Divipa Providencianos ajuntou aquiho*

jeneftãhora t &neífeltigar : & também,

que mo pelo nos merecermos , mas pôr fer
de Deos adquirida pelo feu 'Dtos aí/im fervido, nos chamou á todos pa-

Glorificador Ignacio, quando elle tratou ra algua emprezagrande def«aglofia,nao

de lançar a pnmeyra pedra do edifício menos parecida, que com a de S. Paulo , em
da Companhia no mez de Julho de mil levarmos, como elle levou, por todo o mun-
quinhentos trinta & quatro , depois de do ofenfanto Nome padecendo, como ta-

pafíados todos os annos antecedentes, bemeíle padeceo,emo fazermos conhecido,

fem ainda communicar os léus intentos & adorado. Nao mefaz duvidofã efta mi-

aos Companheyros aggregados por elle* nha confideraçâo tver adiHancia que vaj
ênWé

CAPITULO IV.

De Santo Ignacio Glorificador defde d

tempo, em que revelou aosCompa*
nheyros os /eus intentos*

§- I.

*7 ¥7 Ntramos a difeorrer a gloria
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entre cada hum de rios , fa efie tao elevado

fim ^pmsj afabemos , que para as fuás ma»

.yores oWas e/colhe Deos os infirumentos

mais fracos,jem medir pelo pouco ,que nos

pudemos ofeu immenfo poderconfundindo

por ejie modo anojfa fraqueza com afua

potencia. Fafos fomos de fraco barro-, dizia

Paulo, é-por ijjo de natureza muyfacil a

quedar -, fa nos ejía parecendo ,
que Deos

je preza de o ter chamado , para com ofeu

auxilio converter elle o mundo todo. E pa-

ra oiiiro tanto pojjo crer, que chamou Deos

a cadahum de vos ;
porque para outro tan-

to reconheço em cada hum aquelles talentos ,

que ajudados com a Divinagraçaimais que

hum ReynOiér tanto como hum mundo po-

dereis animar, fa converter. /2 me[ma po-

derofa mao ejpero eu lambem em meu Joc-

corro,para Deos me levar a mim por onde

vos levar a vos, ainda que tao dê-figual a to*

dosiporqne fortalecido eu com afuagra ca,

nasfinto em mim covardia. Nada pareceo,

queferia impojfivel ao Bautifía , vinhal a

dizer os Montanhezes dejudea ,
quando

logo nas primeyras horas de náfcidofeper*

guntava~b huns aos outros : §iuem pode co-

prehender o que gfle Infante vira a obrar
,

tendo elle a feufavor a mao de Deos iPois

também eu piamente poffo entender , que a

ter ey para o meu.He pois o defejo' qiie tenho,

fuppondo fer efia a vontade de Deos,imitar

a vida de feu Unigénito Filho, que nosfeus

fagrados Euangelhos temos efcrita : fa de-

vemos crer, que não foyfò para a fabermos •>

porque 1fiofazem iodos os que a chegao a

ler, ou a ouvir,fa o nao imitai. Foyparafe-

gmrmos es feus exemplos, como deyxados

por elk emtedamento, para que nos
, como

herdeyros feus , abraçaffemos com todo o

ajfeclo denoffa alma hum legado tanto do

feu coração. Copiar em nos avidadejefns,

he omefmo que viver Jéfus emrios, como o

experimentava Paulo, retratandojunta-

mente nofeu corpo as fuás chagas , fa em-

pregado todo na falvaçao dos homens.affim

como em osJalvar era também o emprego to-

do do feu Redempíor. Efe a nojja fortuna

foffe tao igual com a fua ,
que chegaffemos

a dar a noffa vidapor quem a deu pnmeyro

rito Ignãcio de Loyola,

por elle > & mais por nos; receberíamos da

Divina maohnadas fuás mayores liberali-

dades, ainda que indignos delia. Paulo , fa-

rias,fomos da mefmanatureza -, fa também

agraça , com que elle confortado fe anima-

va a poder tudo, heamefma,que nos pode-

rá darforcas, para nao podermos menos. Se

cada hum de nos fe deyxaffe ir confervan •

doavidano efiado em que agora a logra-

mos , fem nos alentarmos a facrificalla a

Deos, trabalhando na fua vinha , fa pade-

cendo famintos, neceffitados ,perfeguidos,

prezos, defierrados, fa finalmete por amor

de Jefus mortos , como fizerao muytos de

menos annos ,fa dejexo mais fraco ; rios

mefinos nos reconheceríamos covardes. Bem

vejo, que tambemmnytosfe enterrarão vi-

vos nos dejertos das Thebmdas ,
fazendo^

dasfuás vidas fuavifiimos holocauslos a

Divina Mageftaãe. Mas afim como rios

imitaríamos a efles conquiftadores doCeo,

je effa foffe a vontade de Deos,fefor von-

tade fua, que fejanos combatentes dagloria

âcufiadofofrmentode todos os trabalhos

do mundo t& aindado noffo próprio fan--

gue ; feremos parecidos com quem para ir

entrar nella, famas fendo fua, primeyro

lhe importou dar a vida e >n hiía Cruz ,
co-

mo nào fatisfeyto de padecer por noffo amor

os quarenta dias dejejum em hum deferto.

Se bufarmos na memoria as doutrinas, fa

confelhos de Chrifio, cuja vida devemos

imitar -,mais o veremos perjuadindo para o

trabalho , que convidando ao defcanço :

manda a huns } que veeftar affentaàos, que

vàõ a beneficiar a cultura da fua vinha -, a

outros , que nao parem na negociação dos

feus talentos, para adquirirem os infereffes

do premio -,nao aconfelha aos feus Dijcipu-

los, mais que os defvelos depajior , os can-

caffos da peregrinação , o laborar do remo,

fa ofeguimentoda Cruz ; &fe os admiu

te em híta hora ao gozo dagloria do fha-

bor, nao hefem o trabalho defubirem o mo-

te.E porque Pedro elevado nas deliciofas

visJasdaquelleeJpaçode tempo, nao que-

ria deyxar ogloriofojoffego,tm que fe via,

nao lhe approvou o defejo. De maneyra t
que

olharpara tudo o que obrava, fa ouvir

quanto



Livro Quinto. 3opqimto diffe o Reâemptor dâs noffas almas, mais he o que confidero, que O me digo Ef.
nao he mais que hua continuação dejuccef tou -vendo na Pátria dos Bemaventurados
jroos ejhmulos 3 que nos penetrai os cora, a mnytos coroados de gloria no Coro dos
çoes,paraque nao paremos,& ofigamosco Mmyres>no Coro dos Confe(fores & no
auojjacrnz.E que diremos uamaravilho- Coro dos Firgens, que tordo a gozar da-
ja t ompanhia, que nosfaz ede Senhor m. quellafelicidade , porque tiverao ne(tavu
cio diante de nos levando (obre (eus hom- daquem osencaminhafle paraaviãaeter-
bros ajua ? No quefabemos haver jâfeyto na de Deos : & do mehnomodo Cerne re-Msqnemmeyro que nos3(efiàrao das fuás pre(entao fepultados no abifmo dt(profundo
pjomefjas, podemos nos ver a fegmança lago a rmyto^por lhes faltarguia, que os
das que nosfaz a nos. Nao temos que temer defviajfe da eterna perdkao?Para man *
es perigos do mar'^porque (eternos ao noffo darmos pois almas a Deosfó- livrarmos a
lado para nos defender , quem manda aos muytas das míos do feu commum inimizo 5ventos, & aquém obedecem os mares

5
elle entendo , que nos efiâ o Alnffmo exborl

(ara, quefujao aenos os mares , & fe re* tardo, & que para gloria fuá nos diz aopeemos ventos\cqmglona noffa euten. coração, que por nào haver quem préean.
dermosjazer edetantaconfiança de nofjas doo faça conhecido no mundo

, fe perdem
obrigações, que nas mayores tempefiades da inmmeraveis almas, depois de elle as tervaveta da Igreja por nos irmos tos rimos, remdocomo infinitopreço do &u farnel
elle defcançafobreofeu cuydado > Nem te- & quefi falta quem prciando zele aim-mos também quetemer osperigosda terra, portanciadetaUufiofa Redempçao, heporamda que fendo nos cordeiros

, pelo fervir- nao haver, quem por tâo gloriofo fim toamtrm a elle andemos entre lobos. Nos apertos de a quem pôde pregar. A nos todos netaem que nos virmos como Reos, levados aos hora aqui juntes por dtiffmas difpofiçíes %lriounaes de homens inju Vos, diz,que nos nos tem Deos habilitado wãrnmentos ido 1
nao canfemos emprevenir as repojhs tôn* neos, para irmospor Pregadores do feu no.tra os nofjos perfeguidores -

f porque efas me, atétocarmos osfins das terras do mim*
corremporfua conta. Efe acafo , porque o doudo. Ea(fim como hece^, que nos ha^rvimos, padecermosfome,fede, nudez, de remunerar com immenfo premio o noífo
per^ofas enfermidades, &tenebro(òs car. Zelo > nao podemos também duvidar,de que
ceres

5
e/te Senhor nos afirma, que por nof- nao abraçando nos ejie trabalho , nos arVuajo amor a fmefmofe oferece afer ofamin- de culpável defcanço. A terra a que eu te.

ZlJ/JfV; ÍP °' "Zft^.&om. nhofeyto apontaria,he a daPdeífina,co*
car cerado. Poderemos algua vez por nos pondo je efia, que potfo chamar vocação

'

Jaltar o pa« fftentamos com as efpigas do de taogloriofos motivos,que cada hum deitrigo comofmceâeo aosfeusprimeyros dif les era fobrado eftimulo ,paraeu dar mmi
cipulos

} mas das mefmas lagrimasse ver» tas azas ao meu defeio. Ponho os olhos na-
tere os nofos olhoswsfitri paopara nos ali. quelles fagrados lugares,que regou, & fm*rnentarmos nas horas defa neceffidade. E Uficon o precio(o falgue de noffo Redíptor

'

nao he iflo o que experimentava o Aposlo
lo ? Serial) bafiantes todos os incommodos da
vida, para ofepararem do Senhor , a quem
fervia t No meyo de iodos os perigos,de que
aliefaz hum diffufo aranzel, nao fe vio le
rife* - J _. J iM .T-, «,—. __ . J

pizadosporpésde Turcos-, & partefeme o
coração com adordefie defprezo. Vejo as
innumeraveis almas, queda terra donde o

feu amor levantou na Cruz a e(cada para
ellasftèirem ao Ceo , defcem todas precipi*j -^ / - ,,,».,,,.„.„„,.- i»«j iwncmuvKttUfUt tem loaas vrecwvlado ao terceyro LeoNte Maná mais cke. tando-fe no inferno, jí cuydo

, que me Mbyo de confCaçoes, & delicias nelle efcondu tao e(perando os patíbulos, paraelndlesL
<las,qi« opromemdo aos vencedores de to* crifcaravida,ãbertas asveas de/íe corpodas efias afperezas de vida} Ainda com pelos alfanges Maometanos. Eamda que
UdotsJo>eunaotenhoditonada, porque meconfeffo indigno defla gloria olhando

pare

.»!



T^

Wá

Ri

"#!

3 1 o /^4 do Tatriarchd Santo Igíiacio de Loyola,

pata mim, feolho para vos.chego a crer , f neza , para alli efperarem occafiáó op-

hey de levar aofimammha carreyra ,
ani* portuna , & conveniente à lua viagem.

tnado comovo/o exemplo , & efperando Mas que fizeíTem pnmeyro voto deita

coroarm comavofa coroa. E a razoo de peregrinação, & também o de pobreza,

tmprometter agora a mim mefmo eflafelici- & caftidade, como ellc queria razer,pa-

dade, ainda depois de ter vijio , que a nao ra o que Te cpnfignaria dia determinado}

mereci, miando a primeyra vez cbeguey a & nifto concordarão rodos, precedendo

vwraraquelle Santuário de Jerufalm% fó a deliberação neceffana, para íe faze-

he porque ente me faltava a companhia rem eíks votos com as attençôes devi-

dos voífos merecimentos ,
quefendo de tan m das a eík facnficio.

tasalwas, como unidas em hãa fópelovm- 30 Ao voto da pobreza derao efta

culo do amor, com que nos ligamos, creyo | interpretação , que em certo, & finalado

de hum mefmo golpe , & com hum mefmo dia,haviaõ de deyxar tudo o que tinhao,

ferro & em hum mefmo theatro, nao (eja o & fó refervar o vsatico neceíTano para a

fanificio de hum denotam que ofeja de viagem de Veneza: & depois nem ainda

todos. Se então a minha boa forte me nao ífto reiervàraô , porque forao pedindo

ch'»-oudaprimeyravez t
poderà chegar da efmola. Ao voto da ida a Jerutakm pu.

feamda:& com eftaelper anca por mepa- zeraõ cita condição, que 1c depois de

r%-ergueu vou t naÓ me detenho maisM' efperarem hum anno em Veneza, naom
frmdo ií defde agora fazer voto deita veííem embarcação para Palethna , ou

pírepnnaçdo, & juntamente com elle, o de por qualquer outro cafo íe embaraçafle

voluntária pobreza^ perpmacafiidade, tíh navegação , íe ponao nas mãos do

para feirar mais o fim a que eu entendo me Summo Pontífice, para feguirem alua

chama Deos.E a iJíoMue dizeis vos ? difpofiçaó em ferviço da Igreja. E conte-
J

;
ridaaffimafórmadeftesvotos,determi-

*
Yi nouíeodia para efta heróica obrigação,

s *
'

& foy o de quinze de Agofto , que he o

Ienifcado affim o parecer de da fagrada AíTumpçaõ da Rainha dos

. ^lanaao, os perguntados pelo Anjos j& para lugar fcelegeo a Igreja de

feu mais oderaõ nas demonftrações dos noíTa Senhora do Monte dos Martyres,

2 9

aífedos do coração, donde elle íahia, do

que nas vozes, que odavaó a ver. Por-

que eftasnaõfcraó, como de quem fahia

de algúa duvida fobre a matéria propof-

ta,poreftar jà a inclinação dos ânimos

de todos da partedareíbluçaõde Igna«

cio. E com abraços, & parabéns recípro-

cos , approvàraó todos a íua determina -

çaõjàcomo de Pay commumeada a fi-

lhos , que em hum mefmo lugar , & n \

lituada em húa imminencia diftãte meya

legoa de Pariz. E os dias precedentes

ao (inalado de quinze de Agofto, foraõ

de fanros exercícios de Oraçaó,peniten»

cias, jejunSjScfervorofadifpofíçaó para

eftc grande holocaufío.

5 1 E chegando o defejado dia, fu-

biraó ao dito monte, & em hua Capella

foterranea da Igreja do Monte dos Mar.

tyres, dedicada a S.Diony fio, por fer o

Naõerapoffivcldarfc logo principio à alh teve a Companhia^Mw
fiu peregrinação ,

como^dariaõ todos, conceyçaó *
por fer aquclle o pr meyro

fenal fole necefía'rio interpor o tempo dia,em que iodo.$""£*^ ™
todo que faltava, para clles acabarem o votos a ler digniffimos filhos feus. De-

&&&JS* açlos antecedeu- poisdeconfetíados eftes feus prirney-

tes ao grão defta f culdade. E affim re- ros votantes ,
diffe Miíía o Padre Pedro

íolvco Santo Inácio , que depois deita Fabro, que fo elle entre todos era o Sa.

iSSS^SSS^M «Ve- ccrdote 5
dantes de confumir.voitando.'
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fe paraoscompanheyroscom a fagrada ç Hj

ri^r^* c.uffi£sgffiSÊS£'£íde pobreza, & peregr.naçaç,a Terra nafcimentc. E fuipendendo Ã° lóraianta.paraconvcrteremosinne.sànof. por breve tempo o caZtóttE S
d>?ia Santa Fe & de nao accy tarem effipen. erramos bom pouco cVm o proftíicôaio, nem elmo a cm recompenfade Mif. c-^^/íj " ^ ,

Prorccico'

las. Edepo.s defeytos osvotos rece t i,
' «°S ' Con?Pa?

hia
'
anoCco

bèraõ o Sant.flimo Lramento & o Pa I
" 'w s efta C°r°± dc eterna g'°-

dre Fabro
, quedma a M.,Ta° ofnatfdoSSS qU

-
,

gér°U
a voltarfe naran Alnr * f,™ j„

paraaqu-Hc Keyno ,onde os ve laurca-

& SansuéT rhriftn I f - 5
C
?
r?°' cm^3™ ainds h°J e militante , a qni.

SÍS^SStoSSSdâS -rmoscomprehendcrna terra ,'cJZ
din Ha Mini r ,ir.A.

P í floettipei» ceíTano rodear com admiração a csfe.

c tamenll± " ' 9 M^r*?"ftS ra do°rbe todo
- S <= "tendermos ao e.

Dorâu"^° ff 1,

q a ef™°,aJ f0y mor,quedoíeu nome tem todo oinfcr.

& tanar »h^ .' * 5°"* à """^ ' no
' «diremos bradar ao demon^ por

ti s^r,
1-"*™5'^ "• '"«.rara.Gompanh.ado feu poder fnfc

*T n^., eu J ní0 1?ie Prognoílicarmos o fim , ha da

«vStjS obedtc" ao £ ,£*"*#£"*^ fc
'
CmPtCZa

SuTimn Pnnfifi^,^
oDcciencia ao de ígnacio ja defde enraô previíia: Ad

daqui ;eve também nr,V-íT
g ' és ' mas a '«numeráveis tem livrado do

«l7m£ JS^SSSr / "T" ""«J™ doinferno. Naõ de eerto nu-

vezésn^n™ Ji

P ?
fazcr duas mao de irreverentes de Deos .corno &

SSto!2££n£S doE„
n

a°m*f '^""^W" «*»»3*
ma lgre,a do Monte dos M^yrê "ftà ±7n™ ,& donB

íí" * pté"

te infcripçaõ.

D, O. M.
&iftc*Spe&ator

iatque in hoc Martyrtmfe-
pulchroprobanOrdiniscunas lege. Soeie.
tas JESU, que Ignatimn Leyolam Pa*
trem agnofrit, Lutetiam Matrem, annofa*

- j---.VL.UUUJ VIU VJ*_#"

liatjcomo David, mas de muyras vezes
dez msl, & ainda muyto mais monítruo.
fos, quacs faõ os peccadores , de que
tem cnunfado.FinaImente,naò fe lamen«
ta de lhe morrerem os filhos, como Ra»
chel, mas ames fe gloria pelos offerecer
aos cárceres, aos alfanges,às fogúeyras,7*a/,r , a

' n'
— "*»**i™}«rtnuja- aos cárceres, aos altanses,às foonpvrac

ZJ^fT^ M h' c mta efi «"s & ™ ptiWos , como as «nerofas

ZlFr P" ' fe De0 '" Perte- ta P°r HorofcopodaconceycaõdaCom.*M cfitrmmt* mmmm Da glc panh,a)& tambe
P
m o^S2

cimento, quele verá em outro lugar.

CA-
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, t x Vida do Titftarcha Santo Ignacio de Lojola,

? theranifmo, & logo cocou a difputar nas

. ;

~~~~~
matérias de Religião, em que tinha a (Te?

PAPITULO V. gurado a muytos Hereges a vitoria dos
u

argumentos^ havia de propor àquelles

De Smto Tenteio GUnficador nos feus Theologos Papiílas. E recebendo d!es
j&euaesmv 5»»"»" .. 1' anarrnoanrp hnfnfrfe . nue Vtnha aCOlil»

Companheyros depois de principiada a

Fundação da Companhu.

§• I-

Amanhando os Companhey-

ros de Santo 1 gnacio,']à depois

ao arrogante hofpede , que vinha aconr

panhado de muytos da íua mefma feyta

por elle convidados, para verem como

convencia aos Doutores Pariíienfes , tá*

bemaceytàraó aspropoftas da contro*

veríia, para a qual elle vinha muyto ar-

mado. Durou a diíputa tantas horas,que
= %. ros de Santo}^*°V% houvc ccmpo para

r
fe intrometer a cea

de entrados osV™8^™2%£ convidadospL dl. os Padres pelo dei-

da C<™Vm^/*(

fZ"
l

*J;°J™ vanecidoCura,& lançandoelleprimey.
za,&fahindo da Cidade de Melum^on. »

comprimento
de fe haviaô^&™Sg*£ °S ev ríÓ de Virg.Hoaofeíintento:
muytos os trabalhos, que padecerão ao.

h à £, w^tpta^m-

. . 1 , . : mJ*e CrTÉ a tou.auenaadeiít adadilputajporquc
dos de fingu ar gloria para Deos. Em A. rou.q

a queria continuar. Os Pa-

lemanha d.Lputando cota os Hereges fgf^XãSri* íeguros do que

feuserros,lobrefahu»luz-averdadey- .
f ff e 6 para a continuarem,

ra Fé muyto a pesar dos cegos , que «^e

a?^.^a

P
companhia damefa,

cravada contender com Meto tao ^^*^^ na focieda .

1 nitrados de íciencia,«virtuacs. citas pui a ? 1o„j. frfteiando

hiaôlogoluzindovirtos fô os CatHoli- ^^^^felg^
raS38a£2SI!^ S3S ;

k convida aosA ,

lhes íerviaô decollares públicos,& erad

íinaes conhecidos de filhos da Igreja , os

faziaó fer bem tratados, ainda de muy-

tos Hereges pelo amor de próximos. N a

entrada de Baíilea os vieraõ buícar muy-

ros Hereges, & entre elles Carloftadio,

hum feu celebrado Hereíiarcha, & diíer

para os levar a cafa no dia feguinte a ver

a íua. livraria ,& também a íua famiha,

que era de muytos filhos , por fer cafa»

do i" com cfte defenfado de pratica foy

para a íua meia o bom Cura,na qual elle,

& os feus companheyros comèraó,&be-

bèraô alegremente em quanto os Padres

z *
, 5,. „r._ <y mnfi-flhu reoo la, para iatiscazer aos léus argu*

feveoado aos vícios da íua mà vida. «pendido, carregarão- lobre elle os Pa.

«De Bafilea paffáraó a Conftancia, dres, não ,à com argumentos ,
mas com

&e
?
mhumlugar vizinho da Cidade os c ^lelho^para que A)uraffe hua feyr ,

veyo comprimentar o feu Cura taó pre <mc^Jf^^SS^SSuZ
íumido de engenho,como deftro no Lu- leys da Religião Lathohca,para le Uivar
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nella, & mais todos os outros , que tra

zia enganados. Ouvindo o obíhnado
Herege eítasreprehenções, que por ca.

hirem fobre as anguítias,em que nas dif-

putasometèraõ os Padres, tanto fe en«

fureceo,queao defpedirfedelles, blasfe-

mando contra Deos , os ameaçou com
carceres,& grilhões,nos quaes lhes mof-
traria muyto a teu pezar , Te fabxa elle

defender a fua feyra,& dandolhes as cof-
ias fe fahio da fua preftnça com defeom-
poftos,& acelerados paííbs.

3 6 ^
Os que cilavão prefentes, & en-

tenderão o que hia dizendo o arrebata-
do Cura, por lhe íaberem a língua , que
os Padres não entendião , advertirão a

todos o perigo, em que eftavão as fuás
vidas

5 porque da terrível natureza da.
quelle ameaçador, & experiência, que
havia das fuás vinganças, não fem funda-
mento poderião temer ofeu defatino. E
com eira informação fe animarão os Pa-
dres a morrerem pela Fé, que prégavaó,
pedindo a Deos a perfeverança nelre cõf-
tante propofito, & também agradecendo
à Divina Mageftade o incomparável fa-

vor de os querer levar para fi coroados
da gloria do martyrio. Porém,como não
erãopara menos gloria de Deos as fuás
vidas, que os feus facrificios , pouco an-
tes de romper o dia lhes entrou na cafa,
em que eítavão apofentados , hum man-
cebo, que repreíentava fer de idade de
trinta annos, de gentil afpefto,& faudá-
do-os pelalingua do paiz, que elles não
entendião, por acenos os chamava , &
infínuava no andar, que o feguiílem.E os
Padres interiormente animados, & nada
íufpeytofosdofeguimento do hofpede,
fe deyxàráo guiar por elle em três Iegoas
de caminho, indo em tal diftancia , que
o não perdião de vifta,& eíta fempre re-
creada , quando por vezes voltava a el-

Jcsorofto. Até que chegando ao fim da
feliz jornada, fe acharão livres de todo
o perigo, & metidos na eftrada real dos
mais caminhantes, defapparecendo en-
tão repentinamente o feu guia, que não
duvidarão íer algum Anjo,& por ventu-

Àvro Quinto*
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rao Cuftodio deíHnado para guarda da
Companhia, agradecendo muyto deco-
ração a Deos aquella tão maravilhofa
providencia.

37 Ecaminhandojà fóradaCidaíe
de Conftancia, lhe fahio ao encontro em
diftancia quaíi de legoa húa mulher, que
entendendo erão Catholicos, os bufeou,
& cruzando os braços lhes fez húagran.
de reverencia

, dizendo juntamente aU
gúas palavras, que lhe não entendião,
por ferem dehngoagem Alemã. Mas pe-
las acções, queacompanhavão as vozes,
lhes pareceo, que fallava queyxofa, co-
mo logo fevio* porque vendo eila, que
a não entendião, & querendo-fe expli-
car mais por íinaes externos, lhes pedio
com o aceno da mão, que efperaílem. E
voltando ao Hofpital daquelie povo,on-
deviviarecolhida, paíTado breve tempo
veyacarregada de Rofarios,& Cruzes
quebradas, & Imagens de N- Senhora
defpedaçadas, effeyto tudo da perfegui-
çâo da Igreja movida por Luthero, as
quaes relíquias aílim ultrajadas guarda,
vaefía pia mulher, & os Padres as reve-
renciarão ajoelhados, fentindo muyto o
defacato, com que a impiedade Luthe-
rana havia tratado aquelles penhores fa-
grados , conltando depois eíta certeza
por interpretes da lingua da mulher, que
elles não entendião; & também pelo que
ella fezrecolhendo-fecom eíte íeuthe-
fouro para o Hofpital,donde o havia tra,
Zido. Porque fuppondo, que a ouvirião
alguns Hereges , dizia aos que encon-
trava, como triunfando dahereíia: Ve-
de infieisa falfidade, com que nos andá-
veis enganando , & perfuadindo

, que jà
flão havia Fé Catholica. Eítes Padres
também faõ Lutheranos ? Sou eu fò a
que vivo enganada, porque não fou da
voíía íey ta ? Jà não ha no mundo defen .

forejs da Igreja Romana ? E eítes,que vós
eíiais vendo, vivem fora do mundo ?
Bem fiz eu em vos não íeguir errando,
como vóiòutros, que fó fois os cegos
da voíTateyma,& inimigos da verdade.
Encão

(
íeíoube,que eítamuíher,por não

Dd querer
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1 1 4 Vida do Tatriarcha Santo Ignacio dc Loyola,

querer abraçar o Lmheraniímo , fora nardc Sacerdotes Santo Ignacio, & os'

txtrrnmiada daqucHepovo , fitfcrcco. mais /que a^nda o naó eraõ, & toy cm

Ihèra a viver noHofpital,ondcpcrfcve- Domingo diade S.Joaó B-ptiíta, tendo

ravs na fua louvável conftancia. Yieraõ jà precedido as outras Ordens em ou-

loeo os Hereges adiíputar com os Pa- tros dias feítivos.Eofizeraócomtanta

dres/fundando os feus argumentos na devoção, que o Bifpo Arbenfe , que os

íagrada Escritura j imoTcffa a feumodo, havia ordenado, como tocado deite ían.

mudando, acrescentando > & tirando o to contagio \ afirmava , que nunca em

que lhes fazia melhor ao feu errado jui- íemelhantes aclos experimentara aquel-

zo &itto-era oque os fazia confervar la interior confolaçaò. Oy to diasdepois

na fua obftinaçaó. Entrarão finalmente defia celebridade , querendo o Núncio

os noífos caminhantes em Itália, depois dar licença a Santo Ignacio , para inter-

de tolerados todos eftes trabalhos , & prerár a íagrada Efcritura , pregar , &
venc ; dos todos os perigos do tranfito exercitar as faculdades das !

de huns lugares para outros ;
até que

chegarão a Veneza., onde lograra 5 o def-

canço,& fummo gozo da prefença do

amabiltflimo Pay ,
que o* recebeo nos

braços j& teve dobrada coníolaçaó, ven-

do íecom mais tresçompantieycos, ha»

vendo íó deyxado féis em Pariz, aggre*

gandofelhetambem alli o Padre Hozcs,

que fazo numero dos dez,ào modo que

jà temos dito em outra parte.

CAPITULO VI.'-

>

Da me/ma matéria dê Santo Ignacio Glo«

riúcador nosfeus Companheyns , depois

dospnmeyros princípios d& Fundado

da Companhia.

§• I-

dens, ofezporhúa patente, que junta*

mente era hum elogio do Santo Sa.

cerdote , comprehendendo nelle as

fuás letras ,& virtudes ,
por eftas pala-

vras : Voíentes teob praciâra viitutum

dona , èrfâcrârum litterarum peritiam ,

quibus te novtmus infignitum, benigno fa»

vóre profeaui t &c-

39 Efperavaó Santo Ignacio, & os

feus Companheyros tempo opportuno

para a fua viagem de Jeruíalem,que en-

tão íe lhes difficukou pela guerra /que

rroveo contra os Turcos a liga do Pon-

tífice, o Emperador,& a Senhoria Ve-

neziana.Mas naó obftando cite embara-

ço, ainda que taõ apertado, contra o de»

fejo de paíTarem à Palefíina eftes Con.

quiftadores das almas de tantos infiéis,

quizeraõ eíperar ainda hum anno mtey-

ro por aSgúa contingente cecafiaô de fe

lhesabrira porta, que viao fechada ; <k

Oltadosellesde Roma,aonde também para íatisfazerem à obrigação

os havia mandado Santo Igna. dovoto, que haviaõ feytoem I anz
;
os

queallifeachàraõ,&depoisofizeraoos

três, que de novoacrefeéraõ, de paíTa-

rem todos à Terra Santa.E foy cafo myf-

teriofo, naõ haver até aquelle tempo fal-

tado navegação algua de Peregrinos pa-

ra Jerufalem, &io quando Santo Igna,

cio , & feus Companheyros a queriaõ

cio a psdir a bençaô ao Summo Ponti ri-

ce, para fazerem a fua viagem de Jerufa-

lem,da qual ida , & volta damos noti-

cia em outro lugar }
vieraõ outra vez a

Veneza, donde haviaõ íahido,& aqui os

repartioo Santo peloEflado Veneziano,

tSSSS^S^SSSSSÍ e^endc^fedilficultoude ^ícM
reLtiçaó .havendo-íe outra vez reco- que a naó pudèrao confegu.r ,

entendei,,

hfdo osHofpit.es ,onde haviaõ efta- do .odes, que
PJ»

«»«"» «M*«
do,& ratifieandoos feusvotos nas .ráos fins hav.a Deos e!colhid0)& chamado a

doNuucioVerakMratàraõde feorde- cõpanhia deites taõ grandes fervas km.
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40 Determinarão os novos Saccr- âciireytafuftentaçaõ da fua parfimomYdotes prepararíc para dizerem as fuás Oquefemprc fieav* em caía íeTc oZf^%* 1U§ar f°H " *venostiar flomc deSS $?
tawQ,ondc recolhidos por efpaço de amparada armação de paredes abertasquaren.ad.as trataífem eom Deos eiie e^atKRStt^SK
defeco aparelho, h Santo ígnacio,Fa* zavaasiguírias daíua mefa , molhandobro,& Laynes, foraó para Yinccocia : S> os pedaços de paô duro &Xyo de

McntcCtllo.Cudon ,& Hozes para agua pura,compunhaó os pratos, de cUeTremo
:
Cláudio Jayo

, & Simaô Ro fealimentavaõ* ComoSanto fenacio ne!onguez para B.»õ
, Pafchaíio, & Boba- las continuadas lagrima,K2&S2Kdilha para Pádua, terras todas do Eíbdo verter as fuás celdles confol ções h,aI^cneziano,!k em tal diflanci.

, que lhe ,„.fi perdendo a vift.*Síofleíacjl a partida para Jcrufalem , quâ- aggraío dos olhos fahir muvMS vc
«™

doporalgumnicjdemce! a fedtfpuzef. ao ar, nemveraluz do-Sol?& hiaôoífc N os confins de cada hua deftas Cída- filhos a bufear fora o luíicmo do cornodes fe recolherão .0 fitio, que achàraõ paraomefmo Pav, que os havia buSoniaisaccommodado para o feu intento, .eUc^paralhcsa^iniflrarod-Smr
femmaiscama,queadaduraterra.oude aima<

algui palha, que -lhe íervifledeíie'com- & \jmo Jo corporal, & fem outro mantimen-
to mais que o pedido de eímolas. Por
grande parte danoytc entravaõ no exer-
cício da Oração continuada até certas
horas do dia ; entre as quaestomava ca-

42
|
Epoisde eííarcm Santo ígna-

f cio
,& os feus Gompanheyros

retirados qusrenta dias nos lugares fo-
luanos, que haviãoencontrado,para feuJ L - t

' »—— »*. »-« iiidiíua, quciíaviaoenCOntrado r»sra feíirda humia porção das pemtencas , que trato familiar com Ocos%*££l dapara 1. decretava. E porque o feu fervor íuamayorolnria íahirãóhumTm. í -
naó excedeffea medida das fuás forças , dlcs o Co^ót que como oftdco modificavao tegundo a vontade da- os viera então fa(S3«ES£2
Tff.*H 1°mo feu SuperiorJi- entrarão na Cidade de encene aT"r
ull%11

a

ÍTf3SJtUáeSCr °U - tÍdos P°rdiverf3 s PraçasXccXtrasA lobordmadas todas à voluntar.a ouvintes com acções,& altas vozes queobeu^aadaquelle^queemcadafema. osfaz iaoviraolelchamado. Xsdos
41 jun.oaV.ncenciadefcobnoSâ. vir aquemos chamava , eftranhando oto Ignaco entre as rumas de hua, pare, mode>da fua pregação,&cS "nfen

cl! £S £
í°rCnt0

'

°nd
í
ÍC rCC0l

í
C0 dida

> P°r fa,!a de
B

Ii

V

ngoVm prot a os'clle,& os feus dous companneyros , fem deiprtzaváo como a louros & outro-Mu reparo, que o de hum meyo telha- attmtos âs vozes da pen° encía ? que

amdoodífSn
a

o
s

;
,31S ParterTftaS mM"™° "orofto ,&

P
oc amor do

q
ef!a toooo defaongo do tempo. Aonde re- pinto, que fc fazia ouvir na cffi-acia dónovando Santo Ignac.o os r.gores da fua que diziáo, os olhavão como a Santoscov.deM—Oco, Iheeonnn.iouos Sendo as palavras com que mall fcS5£c

e
cftucs favores aaquelie tempo, com cavão, húas Latinas, outras Hefpa^hô.

Kví - j
*'

1

trescon>P»nliey- compondohualocuçãoltaliana.quemo.
res fah.açdous duas vezes no dia a pe- via a rifo, quando fé come ou ouWr-'d,r efmola pelas portas da Gdade,fenoo depois por intell^ ne'a oceu"»253a>vczestao !im ltada,quenaô fatisfazia v.ío Efpirito,qSv^ídfa Si

Dd ij cora»

rri
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corações de todos, dizião as fuás muy

tas lagrimas oquehaviáo entendido as

íuas almas, emendando as íuas vidas.

45 Efte era também o fruto, que co=

Ihiaoosoutros Companheyros de San-

to Iaoacio à-cufta do mefmo trabalho,

fida do TatrUrcha Santo Ignâclo de Loyola,

fanro Ermitão , eíkve defconÊado da

Vida.

44, Teve Santo Ignacio noticia do

perigo, cm que eftavaefte feu compa*

ttheyro, cuja perda íentiriamuyto, fe lhe

, _. fakaíTetaõ grande cooperador da gloria,

aucmemado com asaíperezas da vida, que para Dcos-ellcgananciavâ com canto

&|nfermando alguns, mas não de pcri- defvck>;& íffim falto de forças ,
como

8o hum dos quaes foy também ijanto eftava, & debilitado na faude , deyxan-

Ignacioopprimidodealgúafebreradica- do nó Hofpital ao Padre Layncs, tam-

da no íeu Apoftolico fervor. Só o Padre bem enfermo , logo fe poz a caminho, &

Simaò Rodnguez ,
que eftava em Ba- com elle o Padre Pedro Fabro, para affiU

z'ao recolhido cem o Padre Cláudio ]&• tirem ao Padre Simaõ com a fua officiofa

yo na Ermida de hum varaõ de muy ta chandade. E cfta fazia rf tao apreííado a

idade, & de fingular virtude, chegou a ignacio, queo Padre Fabro lendo moço,

nerbo de perder a vida em húa grave en- & eftando faõ, o naô podia emparelhar

Fcrmidadc Era ett efanto Ermitaê hum nos pafios, ficando muy tas vezes detido,

imitador do grande Amónio no deferto, pornao poder andar tanto como ele. E

& também do feu mefmo nome , não dif- cm húa deíias fuás demoras, Santo Igna-

crepandonadaafántidadcdafuavidado cia , que hia mais adiantado, pedio a

fentenciofo da fua converfação. A fua Deos em fervorofa Oraçaô a íaudepara

Oração continua, a penitencia rigorofa: o companheyro enfermo, a quem hiafoc-

tão perfeguidor da fua própria vontade, correr •, & por revelação Divma enten-

como conforme com adeDeos; tudo o deo eftava jà livre de perigo, & aflim o

que não era amar a efte Senhor, attribu- diffc a Pedro Fabro, quando chegou à

hia à ignorância dos homens , .& aos en- lua prefença. Com efta confolaçaô con-

oanosao mundo ,& caroe. Dizia, que unuàraõ ambos o feu caminho ate entra-

para fe morrer bem ,
primeyro fe havia rem na Cidade, & depois na Ermida, on.

de acabar a vida antes de morrer. Que deeítavaoCompanheyro,aoqualcom o

femhumcrerdefi,quehenada,náopó. abraço, que lhe deu, íegurou, que nao

defazercouías grandes. E que não fe morreria daquella|cnfermidadc :
&por-

diz verdadeyra gloria, a, que parecc^que que via, que com húas taboas lhe havia

fe compra cara 5 mas fó a que íe emende compoftoacama o fanto Ermitão Amo.

dada de graça. E pelo profundo deíias nio, a íua chandade lhe agenciou outra

fentenças tio judiciofas , como famas ,
maisaccommodada para a fua convale-

bem fe devem fuppor entendidas as que

deyxamos de eferever
;
porque fó o nof-

ío intento em apontar as que temos di»

to , hedar a faberíe , como parte da cau»

fa da enfermidade do Padre Simão íRo-

driguez, foy a companhia defte íantoE r

cença.

§. Hl.

Ivre jà o Padre Simaõ defte
,

grande perigo por Oraçaô do

mitao. Porque elle com o exemplo da fca feu Santo Padre ;hvrou depois de outro

aípêra vida, efporeava também os rigo- muy to mayor por merecimentos do mef-

res da dosdous hofpedes, que para fe mo Santo, que ainda íe empenhou roais

mortificarem, não neceflitavão de quem em orar por elle a Deos,quando por avi-

os encaminhaíle: & juntos todos eftes ef- fo do Ceo, como fe pôde entender , vio

timulos para padecer, derribarão enfer- ao mefmo Padre Simaõ rendido a híia

mo ao Padre Simão ,& por fentença de graviflima tentaçaõ,como logo diremos,

hum Medico i que lhe trouxe a cafa o bahidos de Bazaõ Santo ígnacio.Fabro,

Simaõ,
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Simão, & Cláudio

j
o ameno feio , & fo. cllc o reprcfcntado âmeaço,infentouLhrano retiro, onde vivia o venerável Er. feguiromefmocamiaho, masnaõ podemicao, convidava com as fuás lembran- mover o pé, mais que para voltar atrazcas ao Padre S.maõ a viver como elle, & fugir do armado ameaçador t porquenao fe deícuydando o commum Tenta, eíre lançando fogo pelos olhos , Wfodor de lhe orTerecer razoes, que o per- breellecom aetpadajà difpoftá ao fe.'fuadHfem ao mefmo. Entendia o tenta, rir, fem fe ver de quem fugia aquelleho

f?;i?
U
rTH°-

ra

r

dCyXaraDe0S
^
lVerna- mcm

' ^ue »*>» vUõ ir?aó aprendaquelia folidao, fem tratar com homens, mente correndo. E cllc naõ parou fenaõapphcando-íe a Oraçaõ
, exercitando a aonde havia deyxado a SamolZdot

penitencia
,
fc quaí, ,à Vivendo em húa os outros compLheyros, enSoTfuíbemaventurança

, pelo loíTcgo que via prcíençatodoeíPavondo,& inflado fem

5E5f
â^Vnacor«a i '"do ainda refpiraçaõ, fallandofó pofelfo fufto &v andante deite mundo-Por outra parte otemor,queotinhaõobrigado a fiS?"

7nrL *T?
V
cV ?

raçar
??

a fCgUnda P°r fe n
'
ao achar com aI<™o, para dfzeívocação, & defiftir da que ,à havia fido a húa palavra. Forão porém as que lhe difprimcyra & eífa muy to mais obligato- fe Ignaao , pondo nelle osTenianôsna pela força do feu voto ,& também olhos,& fem carregar o rofto, as poucaspeloeftreytolaço,comque fe confidera. comqueihe fezlembradas as õcK

temrfn íT T dCÍSW^cfde o diífo a S.Pedro : Moàictfidei, ^andl
S:^T°^T lT m fua COm * to^?E entendendo Simaõ que Deospanhia. Sufpendiaofe eftas razões , óc lhe havia revelado a fua vacilação inre!rornava5 a inflar as outras reforçadas rior, proteftandoaLezílSvSpela natureza que fempre inclina ao ção, ficouno mefmo andar de feií conf*defeanço, & defaffeyçoa do trabalho : & tante companheyro, paraS3ifto nao tem o trato com os próximos, mayorgloria de Deos.

? * %havendo de fera curta de muytds def-
velos, para elles nao perderem as almas.
Fazendo paufaeítedifcu rfo,que o leva.
va a fer companheyro do Eremita de Ba
zaõ,ooutro que o detinha na compa-
nhia de Ignacio, naõ parava. E flucluan-
doSimaõnefte mar de penfamentos,jà
mudando, jà naõ mudando de rumo, de-
terminou para navegar feguro ir a con-
fultar ao Ermitão, entendendo,que fem
íufpeyta de conveniência própria lhe 4.7
podenadarfahidaàfuaduvida:&naõ
a Ignacio, que certamente como oreiu rwVí ír

Companheyros para a

dicado na falta de hum dos fcus a£3o", n
de Vi

;
ccnCla 'onde determinou,

pendente defte amor. r
y

f -
* juntos confenf-

46 Tomada cita refolucaõ & faindn a I
g*!?

lmPorj
a
I?.

ces raaterias,em or-

fe oceultamente da companhu de £na' f * V^T* d
i
lh P0C diantc ha™<>

cio,&osmaiscom
PThcyío IhVffhin

de^frendo todos a efte cha,
ao caminho humhóSSoS ' S"? u

Ignad° °S reCO,heo na fu*
aefpada nua,& hornvel aSóS ??* *"?*^ fe fuftentaVa fobre

atraveíTou diante,& '
mped o os oaíT™

* gU3S Çí**? S"
1* Cm P* ' mas q«»*

Ecnrcndcndo.Si^q5^e«SSí;
ar^^as

, fendo efta a primeyra vez,mao,que nao era contra que podemos dar nome de Çommuni-
Dd iij dade

CAPITULO Vil

De Santo l^nacio Glorificâdor com (eus
Companheyros defde o tempo>em que

dijjerao a prmeyra Afifa.
'

Onvocou Santo Ignacio aos
feus Companheyros para st
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2 x g Fida do Tatriarohâ Santo Ignâdo de Loyola,

dadc*C*Bpanhia ,& também de Colle- ttnfet^f^^^JZ^Ó
oio * aúua caía, em que osnoííos vivtf- de Deos, íendp ^Francifco Xavier o q

fmháo,e^decooperadoresdaglori? de receo S. Jerpymcde quem eradevo-

L>os!cqmQham^dQ a antecedente , Sc tiífiaw,*lhçprotat«ou outrosnovos

hSãoS as Sjàmk mais de Anjos, trabalhos , que lhe eíperavao em Bolo-

queSkom/ns.ãdQtempreSâíoIg^ r^comoquem lhe annunciava abun-

aoodeW-dadoguiana emprezadaqucl- dantes pratos das deticRsdo feugoiio
|

lamafordoTu.Osleyros paraodefcan- dizendolhecu* huns dos feus Compa-

^SSSSSS^Sm havia prevendo nheyros iriaó a Padua,outros a.Roma,

para qwdo chcpa&m , erão de huns outros a Ferrara, * outros a Scnajfic tu-

SSSwSSmS^Í palha, que junta- dcfc cumprio^cmc^scmveflc»

Jpemefcrviaem de cama , * de algum ja determinadas citas difpoíieoes.

iBodo levantafleos km pemumca cor-

pos da ímmediatadureza da terra. Só no 5* u>

S^wESmí porq« muy 1^ famVtnecnc.a os novo* ba.

íofdos 6eis obrigados da «emplar-vi. cerdotes ;mas naó o Padre Simão Ro.

da dcltePrégadores , lho mandavâo driguez, porque * d.ffe depois era Fer-

norchatidadea cafa, femclles o pedi- rara ; nem também Santo Ignaço , que

1^ E iàdrfdeewio começou a Com- confeífando-le mdtgnodetao alto tfla-

panhia aTperimemar a providencia có do, tomou atmo St. meyo_para fe prepa-

Sue Deosf. ccorreaos teus Miffioaarios rar com aquellas attençoes correfpon.

^ndoraisneceffitadoS,aeXemploda dentes àfua humildade, E^mendendo-

liberal.dade da mefma máo,com que ali. te, que ,ànaò havu. e pereça certa da

mentava aos fagrados Apoftotos? fua peregrtnscao para jcrufalcm, & por

Is Mas como eftacazinha tinha iffo ja o&naóobrtgar o voto defta nave-

mais incommodos, que agaf.lhos, cahi. gaçaè , determinarão cumprir a outra

Z enferma Xavier , doutro rampa- obrigação annexa aomefmovoto , queKS quaes compadecido IgL era aoffertadetodos aoSummo Pont..

cofn°rao5 melhorarde abrigo ,os
&
fe2 fice , para difpor delVes íegundo a íuaK hum Hofpital da C.da^de, aonde vontade,cm tudo o que

*f*"£<"
também Dadeciáb tuas incommodidades Ocos , & converfao das almas.Para fe

P
o?d"rCòdo.Porquecomoparaos «o^^g"^

douseivíermosnão havia ma.s que hêa que lgnacto, Fabro , & Layoes lotfema

^rnomefmoUtga^quelhes foy dado Roma a fazer em nome de todos efte

££SST «ooral de ambõ; , era holocauftadas fuás vontades a fuprema

Tn^omSXi?doutro ;ou notem. Cabeç*dalgreja;& que no entretanto,

no1ofrioquaS.Xaccidente da ce. q«eeÍlenaôâfpunhaoquefoffe dote.

£L etí av»Tm hum ou nas. horas da viço,& gloria de Deos, eltes fe reparttf-

fnTenSdafiSeTquidoeflaatormen- fera pelas Umveríidades de l.aba.oecu.

™urro,roA«mia,untaS as.duaS pados em pregar, &perfuad>r . emeo.

vtrrudefda pobreza , & cbatidade em, da das v 1das,comoarrepend1mento dos

^«rareTof prazos de merece • peccados,& fatisfaçaô da pen.renc.a ai

«SEnXtto apertado defamparo do mittindo tarabem pira companheyros

"Wo "umano!Z faltou o D.Lo. có, (eus aos^tí» «* ?
fc" «'

ls confolasões, & dos«ras do efpir.to, afia»™*^ cU"- ^an .
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Ío Quanto fe cmpenhavaõ todos do feu espirito, que deyxou nas Cida-

emglorifaaraDeos,conítadoqueentrc des nomeadas.
i\ aifcntàraópor huamíiruççaó a todos
commua, que continha taes regras, que
eraóoseitimulosdofeu elevado efpiri.

to,& íaô as feguintes. Que fe recoíhef.

fem los Hofpiraes , fervindo aos enfer

§. IIí.
:

í* T\T° pouco tempo que correo
em quanto Santo Ignacio, &irra /r j r í

"
,. x ^ cui ijuduiu oanto ignacio, õc

mos, & fe feftencaflcm de efmolas pedi. os Companheyros, que levou comfik

fl/^PQrr «*"£****» chegarão a Roma, os que ficàraõ nas
foffc hum

,
o Superior dos outros para Umveríidades, onde clle os deyxou >, bé

oZ^ÊTJf^Sft4*??- ?
oft^raõde quemeraõdifcipulos. EmQue pregaífcm pelas Praças das Cuia. Ferrara foraô apofentados os Padres-Si-to, & eítancias publicas, aonde pudef. maó, & Cláudio em hum Hofpital, & ca.cm fer ouvidos

, & as matérias foíTem la feparada , que aceytàraó fdonde L
tr

CTÇ
Í
V

5
daS VltmtS > feâIdade do hiaô a Pedir P°r Sa^s o fuítento depeccado, & dos quatro Noviffi mos,com cada dia, efeufando-íe de tomar o que\irasrazo«dccfpiriro,& femornatos lhe determinava no mefmo Hofpital. Eda eloquência. Que ouviucm as eonfif, edificando a todos efte grande exemplo!loesde todos os penitentes, Que cníi- ainda o deraõmayor, quando foraô vifl

SSS
a

-fl

?Utrifla?nftâT mCnÍnQS' t0S fe™r aos enfUos de outrS Hof& nítruiflçm nos bons coftumes. E | pitaes, con folar os prezos das cadeas,&
^tc,qucdocr.b.lhodcftcSminif- fem defeançarem rk mefmo tempo dotenos^nao efperaííem remuneração al ? trabalho de confeffar, & pregar nelas

8cVd?A^ a° fcr- PrPS P^ic, Sj depois de Kj$f!viço de Deos, & gloria da Divina Ma- íado as noytes no ftu retiro do Hofo .

vníL '* chamados nas po, vigílias, oraçaõ,& exercícios fantos, doXCnt VlVeffOT1
! "f P°Z

r
em ^** ^»*nh. devift. hua ferventequeítao Santo Ignacio, quando os feus do mcfmp Hofpitaljà provecta na idídí

Òompanheyrosodefejavaõfaber ,fclho C^SfflSffi
perguntarap

;
porque defde Manreza ti- do algúas vezes,-ou lm aPofen\o deftesBha elle entendido fer vontade de Deos, Padres havia h£S de wffiSíque a fua Família Religiof* tiveíle o no. muytaS£ M deScÍs dtn!me, quehojetem: & afllm dizia aos feus cte/fcmfaftri^^^^bS

S^âSr** n
c°
me CTmum a todos

> dcvl* fe*eirada com fuzil , &S por

JEMSj £ logo os repartia pelas Uni. notou, que fem fe reoararem do.frio

r,"'
J

í p fir c
B°Ionha

!

a $a|me^ ro Pe!os feus llVfos , ficando depois em

Codoí £ D oJo
y
d°/r!n

r

/
ara

5Í i°
a

Õ

CCr Cm grand
L
C fi,eaci0

'
Naó fóS mel^oaon , « Uiogo de Hozes a Pádua, mo cornou a boa velha à Marque™ de

«Rn FabroALaynes partirão pa- perguntandolhefeera affim oquefeSraRoma,aosquaes fupponhamos ir ca. ziadaquelles SacerdotesSI no

"afazemoflà^:! ?^ ^3"",05 «^^««M^
TOs^^SÍa^ ,

-

WI,l|,
Sf

e" Poft3^ueIh^eu,humentrouxadoelo!mos com a nofla Hiftona aos filhos gio , compõe
. pgla lua nmphcidade,

cano-

;

'i';:
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|ia FíAí <fo Tatriarcha Santo Igtucio de Loyola,

canonizado nelíc aos Padres de San- o PadreSimaÔ ajudar ao PadreCodòri,

tos, por fabcr muytos exemplos da íua por naõ poder elle fó com o pezo todo

vidafa qual paiTavaó,fuítentando.fe de dos miniitenos ,
que carregavaô fobre o

hum pouco de páõ pedido por efmola de feu cuydado :
t
& adoecendo Codon de

porca cm porta, lem tomarem o feu fuf- cançado, o Padre Simaô lhe fucccdeo no

tenro, que lhes mandavaõ dar dentro no feu trabalho. Entre os muytos conver-

Hofpital. Que nunca paravaó em fazer tidos de Codori, foy o principal hum

obras fantas , íervindo , & coníolando Clérigo de vida elcãdalofa,por ter muy-

aos enfermos,& fora do Hoípital pré- tos filhos de húa mulher. O qual agrade-

gando , confeOando, & fazendo doutri. eido ao Medico da fua alma , o tirou do

nas.E que tudo ífto , ou ainda muyto Hoípital , & levou para lua cafa , & tra-

mais, ouviria dizer a mefma Marqueza, tou-com todas as demonftraçôes de ur.

feoquizeíTefaberdetoda a Cidade. iMas banidade. Outra nobre matrona ímitan-

contentando.fe eftafenhora do que ti. dotambem a charidade do Clérigo^ naó

nha ouvido, fez que fe paftaíTem os Pa

dres para hua cafa junto ao feu Palácio

com os quàescommunicava frequente

mente os pontos do feubem efpintual

E o Duque de Ferrara Hercules os tra

confentio,queo Padre Simaõ ficaíTe no

Hofpital,&o fez vir para fua cafa ,por

haver ajudado a morrer ahum feu filho ,

& fazer que outro enrrafleem húa Reli-

gião : & ambos nas defpedidas da máy,

tava coma mefmaafíeyçaõ, & refpeyto, opnmeyro quando morna,ôc o fegundo

louvando muyto os feus Sermões : & fe quando fc recolhia , lhe pedirão encare-

offereceo para lhes fazer o gafto todo, cidamente, que trataíle como a nino leu

quando partifíem para Jerufalém.Por fer ao Padre Simaõ-

ceceffario , que o *Padre Simaô foífe a

Pádua, ficouo Padre Cláudio continua-

do com dobrado-trabalho \ exercitando

elle fó o de todos -'os-minifterios da Cõ-

panhia, & também com á obrigação de

Confeífordo Duque Hercules,quedef-

de effetempo le dava por muyto empe

§. IV.

Francifco Xavier, & Bobadilha

.em Bolonha, aonde foraó man-

dados ao mefmo exercicio Apoftoiico ,

que aos mais encomendou o Santo Pa»

55

oeeuecemuo ic uavd pui Hiujw >««^- 4^°—,
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nhado em favorecer aos noíTos Padres, delambem obrarão como elles,íem dit.

comoomoftrou na perfeguiçaõ, que te. ferença debuta outros , mais que a

veaCompanhia em Roma, da qual ja fi. dos lugares, fendo o cfpinto o mefmo

<juC animava a todos- Xavier logo de»

pois de entrar na Cidade, foy pedir a S.

Domingos, dizendo Miffa no Altar do

feufepulchro, que lhe communicaffe ai-

gúa pequena parte daquelle prodigiofo

zelo das almas, de que Deoso havia do.

tado, parecendo a todos, que logo alli o

ouvira o Santo,& defpachàra Deos a fua

petição. Forque a abundante corrente

das lagrimas *& as fervoroías confola-

çóes quefentia na alma, aflim oeítavaõ

zemos larga mençaõ

5 z Em Pádua os Padres Hozes ,&
Codori, padecerão muyto ao principio,

chegando até fe verem prezos ,& cafre,

«gados de ferros por húa noyte , como

fufpeytofos das pregações que faziaõ,

Daõfentindo bem delles o Vigário do

Bifpo, por feu indifereto zelo. E conti-

nuando depois ambos em tudo feme-

lhantes operários em Pádua , como os

Padres Simaõ, & Cláudio em Ferrara ;

cu* DcóTdã o premio da gloria aoPa- moftrando,& depois ç
.comprovarão as

TrêHozcsna mLvilhofa hora em que heroicasobras ainda hoje alh vivas „as

ochamou para ir aos gozos eternos, co- memorias de todos. Hua Terceyra ca

modeTxalsditoenfouiro lugar. De. ^?°<d™ D^
pois.defta glcrio.fa morte de Hozes veyo panha havia paffado a Bolonha ,

para vr.
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ver junto do fepufchro do Santo Patri.
archa,& tinha ouvido a Mjííade Xavier,
fcy taõ fíngular o reparo, que fez em
quanto Xaviercelebrava, que levada do
aitoconceytodefantidade daquelle Sa.
cerdote, ferefolveocom outra Tercey-
ra da mefma Ordem a ir informar delia a

humConego,queera o Regente da Igre-
ja de Sanca Luzia, com tal encarecimen-
to, que obrigado elle do q ouvira , quiz
tratar a Xavier com algúa familiaridade»
Enctfe trato de poucos diasemfua mef-
ma cafa, para onde o tirou do ílofpital,
ainda vio mais do que fe dizia • porque a
uniformidade de obras, & palavras , co.
mo teftemunhas domefHcas,Jfrequente-
mente diziaõ o que fe efperava do feu ef*
pinto alentado com o do Patnarcha S.

Domingos, a quem o havia pedido. N u»
ca pode acabar com elle quem lhe dava o
hoípicioda caía, a que accytaíTc também
a oflerta, que lhe fazia da fua mefa ,co-
mendo ío Xavieropaõ

, que mendigava
pelas portas, por onde também as anda-
va pedindo Bobadilha feu companhey-
ro, naõ defeançando ambos dos mais ex-
ercícios defta fua Apoíiolica MiíTaõ.
Quando depois de paífado algum tempo
tornou Xavier a Bolonha , indo de paf.
fagem porefta Cidade para a fua nave-
gação da índia jpareceo alli como refuf.
citada a fua admirável fantidade

, & com
ella outra vez renafeido outra vez o fra-
to da fua pregação,& efplendor das fuás
virtudes. E nem aufente jà de Bolonha
eíquecia o feu grande nome , nem ainda
hoje cfquece

j
porque para o fazer lem-

brado, no apofenro onde eíkve, fe lhe
confagrou huaCapella;& foy dcilinada
a Igrefa de Santa Luzia, & outras cafas,
para hum Coilsgio da Companhia

; &
húa Imagé fua faz alli muytos milagres.

54 Os Padres Salmeyraõ,&Pafcha.
fio em Sena, trabalhavaõ, & edifícavaõ a
toda a Uníveriidade , como o faziaó os
-outros companheyros em Bolonha, Fer-
rara^ Pádua , fendo todos venerados
como Apoíiolos, & chegando as vozes
deita publica acclamaçãa a Roma , feraó

ouinto.
3*1

então muyto neceífarias
, para defeza da

grande perfeguiçáo, que alli padeceo a
Companhia, como temos em outra parte
diffuíamente contado.

CAPITULO VIII.

...

De Santo Ignatio Glorificadw na confin
mação da Companhia.

§• h

Si Stando Santo Ignació em Rq.
^ ma com os Padres Fabro , &

Laynes oíFerecidos ao Summo Pontífice
Paulo III* para os exercitar no ferviça
de Oeos , 5c proveyto do próximo, con-
vocou aos mais companheyros, que elle
tinha deyxado ,'& repartido pelas Uní-
verlidades de Itália, nas quaes foy «éral
o fentimento, por perderem a fua^om-
nninicação,&neUaobcm das almas de
todas aqueilas Cidades. E quando delias
íedefpedião, femaceytarem para o via.
tico do caminho, o muyto que lhes õíFe.
recia a liberalidade Chriftá; também naó
confentião,que os acompanharem todos
os que para lhe fazerem eíTahonra fe de-
terminaváo expedir. Mas dos que nefte
pley to honorifico não cederão à humil-
dade, com que os Padres fe eximiáo da
fua companhia , foy hum Cónego dos
principaes de Pádua , acompanhando a
Simão Rodriguez,&Codori até Lore-
to, fendo feu companheyro também no
exemplo de ir a pé, como elles. E voltan-
do para Pádua, fezerefeer alli oconcey-
toquedelles fe tinha, louvando os ex«i
emplos de virtude, & fantidade,quc pe.
lo caminho fora nelles advertindo

;
por-

que o jejum era de todos os dias , 6c as
mais horas de cada hum delles erão para
louvarem a Deos,&falIarem de Deos:
& nas noytes , depois de tomado hum
breve deícanço fobre a terra nua, entra-
va a frequência da Oração até pela ma-
nhã. Sabendo Santo Ignacio,quc vinhão
chegando a Roma os Companheyros por

elk
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u* Vida doTâtmrcha Santo Ignacio de Loyola,

elfc- chamados ,drtcrm;noa recbtllos abraçando a Religião Catholica com

na mefim caía, onde elle^Fabro, & Lay- grande glcna fua,& da Divina Magclta •.

m& fe haviaõ accommodado.E porque jà de, para a qual cooperavaô rodos cftes

para os ires era limitado o agafalho * em feus Copglonficadores.

que viviaô,os devotos da Gidadc alu»

gândohuacafa de mayor esfera , perfua- §. L.

diraá aos Padres, que fepaflaflcm para

dia ôíaffim o fizeraõ, vivendo mais lar. j; A Todocfte avultado fruto das

sres de habitação, mas naô de pobreza. £\ almas acreícèraõ depois no

Porque attendendo à fua perfeyçaõ,lhcs anno de mil quinhentos trinta & oyto os

parecco menos ajuftada , fe retivcftcm o da charidade dos corpos enfermos, & ta*

que tinhaõ junto para a viagem de Jeru» mintos, que certamente pereceria© to»

falem, pois jà a naó haviaõ de fazer ,cn- dos,fe Santo Ignacio com feuscompa»

treSàraõaO. Doutor Ortiz a quantia dos nheyros àcufta de muyto trabalho feu,

efeudos^ue o Pontifice,& outros devo. naó fe cançaífem para remediarem taõ

toslhesderaõem Roma:& Santo Igna- urgente oppreííaó. Apertou tanto no

cioremeteo a Valença os que recebera Inverno daquelie anno a falta de mann-

dehumfcuafFcyçoado. mentos, firo abrigo neceííano para es

*5 Pvepartio logo Santo ignacio aos humildes, & pobres , que pelas rU3Sj«
Companheyros peias igrejas de íloma praças publicas fe viaó rouytos,rcndidos

com licença do Cardeal Legado, por ef- à violência da fraqueza,& proítrados em

tar neífe tempo o Pontífice aufente , ef- terra fem poderem tallar, nem bem laUi.

colhendo para fio Templo de N.Scnhora marfe,& fóoíFereciaô aos olhos de to*

de Monfcrrate , & renovando as faudo- dos o feu miferavel efpectaculo. E polto

fas memorias do outro domcfmonome, que os abundantes debens, & faltos de

noqual havia nafeido para Deos. Aqui compayxaó dos próximos, olhando para

pregava todos os dias no idioma Caf- eíksmeyos vivos, hiao paliando lem le

íelhano, fendo os da primeyra nobreza doerem ;naõ o fazia aflim Ignacio , &

os feus mais fervorofos ouvintes , pelo feus Companheyros. Porque cempade-

int^reííedo fruto, que colhia'? dos feus eido elle de tantos mi(cravcis,&necefli-

Sermóes,dos quaes dizia o Doutor Jc tados de remédio, fez hum Hofpital ca

ronvmo Azio , que eraõ os do mayor fua cafa, ajuntando todas as camas ,
que

agrado de todos , & que do Prega 3or bé pode para os enfcrrnos,& os fervia como

fe diria, que faliava : Tanptam poteftatem pay , & enfermeyro ; & para os outros

hâkns ; ainda quando os outros-compa- pobres fez vir muyta quantidade de te-

nheyros reveítiaô as fuás Orações Apof- no, fobre o qual (e reparavaõ do frso ,
&

tolicas com o licito efplcndor da elo- incommodidades dos laftimados corpos.

quencia. Acabando de pregar, fahiaõ to- Efta fua charidade imitava a dosCom-

dosapcdirporeímola o paó para o feu panheyrosoccupados todos por íua or-

limitado fuíknto, & dar aos que os ou- dcmemdiverfosomcios , trazendo nus

viaó o alimento do efpirito ? & com tal febre as íuas cofias aos pobres ,
que nao

fucceíTo, que em breve tempo íe via mu- podtaôvirpor feus pés : outros em ca«a

dada toda íloma , pela frequência dos em lavará daquclles , que a cila le vi-

Sacramentos, reformação de coftumes , nhaô recolhendo : íahindo outros a pe-

difíipaçaõ deviciosem hum , & outro d ir as roupas convenientes para os veiti-

fexo,& em todo o eirado dos feus mo» dos, & coberturas de todos os delampa-

radores, & principalmente na converfaó rados deite abrigo ;& também os medi.

dosquefepaíTavaô do judaifmo, Sríey- ca mentos para os deftituidos das
_
torças

tadeMafoma para o grémio da Igreja, da íaude, ou dinhcyro.com que le com-
l* r o v

prailem



Livro Quinto. m
praííem ertes foccorrosj que chegarão taõ carregada opprcffaô, attendendo S
. Í£neccflanos para quaíl quatrocentas ignado à pobreza commua dos2 tpcflbas

,
fendo lempr, banto Ignaco o quellc tempo padeciaõ raõ extrema ne-pnmeyro ncftcs exemplos

> & Deos o ce.iidâdc, fc uõ deípido dw cuydados
de elle remediar a de caía , que nunca pa-
ra foccorro déila (c quiz vajer das efmo-
las, que lhe mandavaõ, k pediaõ com in .

ííantesro-os, que aceytaííb como fuás.
Mas antes fez mantfefto o feu deíínte-
refle, apontando em hum livro os nomes
de todos os pobres erstaõ foccorridos
porfuamaõ,& as efmolas diítribuidas

que por todo aquelle tempo taó cala«
mitoio lhe fazia abundar a cafa das ri

quezasadmmiftradaspor efmolas.

f8 Admirada Roma com taõ incó
parave! charidade,hiaófe movédo muy
ros à íua imitação, & também confundi
dos os queprimeyrohaviaõ faltado a el

Ia. Vmhaõ outros de dia a ver,& a admi
Z

---™-,w.wE,wvaauuu- punuamaojõc as eimo as diítnbuida-irar s acções, que fc reprefentavaó neíte com nfa hum.Porque como fó attendiapublico theatro da chand.de
: & de noy- ao que foífe mayor gloria de Deos &tcateos P„n,ip.cs

, & Prelados mayo- ainda nos exemplo?, que naóavul iãores concornao ao paímo deites íinaes da tanto como outros, f nlpre fe adqui em

ms ESÍS^ :
nd

° CambCm mUy " may0naS da fua^« >«• Perdia
1

lanço

Ha.s elmoiaa : òc alguns dos que naô
podiaõ dar tanto , com parte dos feus
veítidos remediava© aos menos enrou-
pados; & outros recoihiaá em fuás caías
aos mais enfermos, chegando jà quaíi a

6o

tf- III.

Or occaíião deitas obras de
chandade tão apurada ,corref»tres milonumero Áftes focco ridos d pondendX^X^nnr2*?***

caridade começada em Igaiciô,& feus SSmSSfí' 37*
Companheyros^ta^^abrangcndoa ^ffiSSSSBSSSSrcmed.arosMofteyros&cafasdemuv-

naváoàmudançadalruaTv £ pa a
t'.

tos, que nao podiao fahir a bufear erte ouirem a de Iznarin * r,,, • £

"icim3compayxao,rorao eníraquecen» cio eira vn? rir mH a Qr>™„ * u
doaquel.as C.mid.de.„uc fc», duvi. Sun,.™ PaLÍd °Ig e^Tc énTndo^oda fanaomiuytoniayoreltragcnaô fó bem das tuas ovelhas défc ava fervkft

vSõs
a
.'
maS amda^ iUgaKS ma 'S ** FO-y^fos.OpSos; &odeu

,9 ComoSantoIgnaciofemprefe S^^SfidfcS
E£.5t

p
P
o
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ataTff°

bemdaS
•
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>
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a toiesoque ndladefcíbro de9^,* neceffitado, de Roma defta grandegloriafauvls.Efimdíev. certo,
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a 2-4 Vida do Tamanha Santo Ignacio de Loyola,

L eM divifao fó fera a das partes ypara fuabocaomejmo^ieaijje •* Pedro: Finde

Vde Sua Santidade nos enviar ,& nunca comigo a Roma, que eu ahi vos hey de fa-

lais ânimos com que efiamos unidos ; pare- zer idóneospara converteres homens,&
Vele [Zr de vófouros tfe em tudo con- fdvares almas, ^emlogo poder* duvidar

fZ%tlLco, o meu. Pergunto *<^*4&^f"W&±
pois , na"(era melhor p^ar defia umao , jafabricado no meu detejo * vidado qu

L> ate aqui nos traz untos no animo , a entendo fer vontade de Deos que he o Au-

miro vinculo ainda mais apertado,qualhe thor dos mis intentos o> ejte, que vos ef

o que de rnuytos unidos faz humfo corpo, ton reprefmtaUo , he^jaempreza

íosatacom tao apertados laços,que nao ^f^^^^fff^f^^
hebaflante toda a feparaçao das prefen ças dos homens intentar afabrica de hua torre

paraficarementrlf! defLidos a Mo he o em Babyloniaparajellafe toe* comas

Le nos vemos nas Unhas de hua circum. mãos no Ceo : & nao poderemos nos ajuda-

ferencia a refpeyto do centro ,
porque *m dos com as mãos da potencia Vivma le.

SmJmÁ todasfe vem neU vantar humedfiao. do qual imumeravm

leltdas.dexLplotemosem íosmefmos, almasfubao a entrar d 0^
Ceo para dentro

que fendo de nações tao diverfas,& tendo- Os majores edifícios nao "mçereeloio'

Lfeparaâoshnns dos outros muytas ve- fer majores : depois das F™?"*'*'*5 *

zesimpre concordamos emfervir a Deos que lhefundarae f
prtnctptos ,

as que (e

de tal modo unidos , que nunca até agora fe*r*}h\f™Í^\*f"^%f: „n
comafeparaçaodoslugares.ativemosncs ^^f^ff^^^Zeide
animou rmHrandomos efia experiência', doze pedras ainda hoje osjnccf^esde

que quanto mais nos unirmos com a Divina Pedro quefoy a
P^lZVatdeTarlr

lontade, Untoferi mayorafua gloria. J* nelle, & nao tem parado nem hao deparar.

nos obrglmosaDeosím os votos de p» '»F^^T/\%^tt
breza,&caftidade, cornem dous laços, cio > que podemos confiderar prtnctptndono

Inecomelienosligao \ mas ainda nos Je. m(To numero, ainda nuns pequeno queodo

ZlosobrlarJis como voto da obedien- ApolloUdo^oderi crefemg fer de'tanta

ciaJedetodo nos quizermos umr com o duraç^comoadomundo ^dahojev^

celtrodosnofoscoraçoes^ndaqueosfuc- f^^f^T^JTJ^rfS
ceífos dos tempos nos feirem das viHas. grémio da Igreja foy cada vez crejtendo

Bemfeve queijlo he afjiirareuaque, para mais: & delle fahirao osqueforao a coro*

ZiLgmltodoferviço de Deos.permiu arfe deMm de C"M««>f<!>«''
ta a Divina Mage tilde hua nova Reli- tores^&deVirgens.comgrandegloiados

nao , fundada Cobre pedras muy fracas ,
pnmeyros Fundadores dofeu <M™jP°'

quaesfao osnoffoshombros. Mas effe he o ^^^^^^^^[
poder dobraço de Deos, que nos faz ver ^miàar^mtoiflemjne^m^^
levantado o altiffimo edifício da fua Igreja gado até aqui pmtoporfua f*ffi™*#»
Cobre o humilde fundamento de bem peque- fiçao, que para os feculos futuros Je proa*

no numero de pefeadores. E o noffo ainda me glonofo pelos innnmeraveis coroados

que menor queofeu t he tao favorecido da que fnbao ao Ceo a augmentar os celejes

Lral ma! de Deos ,corno o tem vifio os Córos.Efeiflopódt>vir
a
ferpotável de

f

no(fosolhos>que chego adefejaroutrotan- confiançaferkanoíja, nao nos ^f^mos

to ouvindo prometternos Deos o favor da agananciar e/h gloria par-a Deos ,\em que

fuaprotecçao no caminho que fazianospa* porefieferviçorenmsenr^erneçnnmn^

ra Roma» ondeama o meu animo me faz nem fendo cada hum de nofoutros mais que

por os olhos mftamaravilhofa obra,& *» hum humilde in [frumento elevado pela

mos ao Summo Pontífice difporlhe o fett Magefíade Divinayarahua obra £**+>

principio , conto dizendonos Chri/lo por dafe ha de dizer fua. Fdlo nejlam^w
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tmtyto antes de lhe dar o principio com
aquellaponderação, que demanda afabrica
de taogrande obra, porque nao fey quando,
nem como,nem para onde Sua Santidade
nos quererk mandar } & poderá, fer tao

aprejjada afuarefoluçao,que nao tenhamos
outro tempo, para todosjuntos conferirmos
tao importantes pontos

;
os quaes concluo ,

efperando ouvir de vos o vojjojuizo,ó'
fedmdo a todos, que na Oração encomen-
demos a Deos o acerto defles intentos do/eu
ferviço, &gloria.

61 A todos pareceo bem quanto
Santo Ignacio havia diícorrido . & naó

3*5

CAPITULO IX,

Defla mfma matéria, à-algSasfuas
confequencias.

$• I*
'

Aõ por trinta, nem quarenta

,
dias, mas por três mezes con •

fultavaô entre fí, ôc com Deos os acer-
tos deita determinação, fera que por to.
do eíie tempo levaíTemmaó do trabalhoduvidar o da nova Religião a que o dos feus minifterios , & deyxaffem dev.ao urimado

;
porque jà fabiaõ, que el- applicar a íua confíderaçaó ao expeça!k nao coítumava fallar nas matérias de re do que deviaõ refolver fríparfSfemelhante pezo, fem confíderaçaó ma- entre íl as horas do dia & nóytefparaT.

l?J
U
Vn

0r
r
mmã

'
u
E °UVld

r
a
l *«*? rcm feu^ h»™ > & ou^os

P
cu davaçao dos Companheyros fobre eíle dos

5
oranda, pregando, confultan^ &ponto,Iogolhes Propazoutro,pergun- trabalhando no ferviço daí ?y caõ da^ando, fe lhes parecia conveniente reco. aímas. Ao tempo , em que e haWaó deheremfe todos em retiro foluano por ajuntar todos, para feconferL o aue catr nta,ou quarenta dias , parandle tra* dUum tinhacUS

SSS! D
T\™ dirC * °raÇaÔí& to^ue fe confulcva

; precedia muyupenitencia, efta tao alta empreza : ou Oraçaó,muyta penitencia , muyto def!quando naõ todos , ao menos fe encom.
mendafíe a três, ou quatro, o mefmo in>
tento, por depender de toda a madureza
de juizo caô importante matéria. E con
çordâra© todos em naó fe fahirera da Ci

velo,&fobrc tudo ifto muyto fegredo
entre todos, para naõ dizerem huns aos
outros o feu parecer, & fó o ter ouvido
naquella hora da confulta,® que fcefpe.
rava inípirado por Deos. E para lííò

tundadas. A primeyra^por naó darem todos daquella direcção , acUelhádaoccafiao de fe poder cuydar, que clles porSanto Ignacio no liVrodoXsPvfenados da grande perfeguiçaõ, q pouco ircicios , quando d, p5emSTm.
ferrS"*'t?

'**™ *"- ""« P^eleyçaõ lo ertado tZ
™ím?,'

g dc„"darem «"» °um: vida,querendocue eítciaó indifferentesou que por .nconítantes em feus propo. para o acerto da íua determinação def.fitos mudavao de modode vda. E a fe- affeyçoados das incl.naçôes próprias &
SStef? &r5

,
de
/
amparadoSOi ^dentes ioda vontade ESSSSS

tro vezes outros tantos ,na5fatisfarian /:• A«,m<. . .-

'

F S ° ta a qucftao, que fe havia de conferir,.
dizendo cada hum as fuás razões por
húa, & outra parte do ponto,que k con-

Ee fultava
|

.
.Ài



.» Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

fiTltava ; aííentavão no parecer dos mais fc, que Ignacio , & feus Companheyrcs

vetos E aílim reíolvèrão em primeyro fe dedicavão com eípecial voto afuaobe*

La^quaTua Companhia fefermaíTe dienaa , fc de feus fucceffores^ facnfí-

em Religião com aquellas Leys,& Cõ- cando todo o íeu trabalho, & forças ao

SilS^Sí^ approvadas pelo proveyto dos próximos ate darem as

Suprímo Vigário de Chriftc E he cou- fúas vidas, oceupados fempre nefte
;

fer .

fama que aludo o que fe inclinava Sá- viço de Deos, o que também fanao os

to lamcio/approvavlo todos,* íódií- que lhe fuecedeffen, E que:para confe-

ccríouoPaârcBobadilhado que fen- guirem efteglonofo fim ,
dcícjavao fc

tóoosoutros , que erão de parecer fè fundiífe hGa Religião de Clérigos ReSSL ao entoda Dou- guiares, obrigada com voto ao Soturno

Sch^^osmemnoB.entendendo, ^^íí^^Sgggg^
quebaftavaíofféefta obrigação ti** ^ff^È^^ 1^^
ma forca que erão outras das Coníhtuu ajudar a falvapo das almas ,

pregando,

XsTaSSqiporfc.ttendcr.ofcu confeífando , lendo publicamente ,eníi,

?efn yto convleráo todos comelle, de- nando a Doutrina Chnfta aos meninos,

SSCucno.«n.ispontos aque fc ^^^EP^^^^tó
foííem controvertendo, não fena baí- exercícios efpirituacs ^ c""tes «cite

tanreovofodehumfóparafe-cftar por feu intento, fem mais galardão ,
que a.

eHe excluidos os dos
P
outros. MaS

P
fe gloria de Deos, como Sua Santidade po.

SSS concordou Santo Ignacio deria vernoSumm ano,quelhe aprefen.

coLrmaisnoiuizodeBobadUha, ... uva, para que por fua authondadc fof

tendendo à ragab jà dita ; não deyxou

defe moítrar iempre inclinado a eíle mi-

nifterio,& nos fez a todos inclinar a tU

le. E por eífe reípeyto ainda que nos exí-

mio defta obrigação por voto , deyxou-

nos tão lembrado efte a&o de charida-

de,& bem das almas, quanto o eftà ven

fe spprovado^e affim parcceíle à fupre-;

ma Cabeça da Igreja*

6f E recebendo o Summo Pontífice

efte Summano do Inftituto da Compa*

nhia, o mandou examinar por Fr.Tho-

mas Badia, Meftre do íeu Palácio ,
que

depois de examinado por efpaço de
de, õc bem aas armat», quauLuw^i»» »»-.. «t'" — —

, „ t •/ i* .„„

do o mando todo no exercício comque dousmeZes,odeuaSuabantidade^u.

O frequentamos,& para dle íer perpe- vandomuytoafua matéria. E com
»
o£»

?uo L manda avivar efte cuydado do conceyto concordou o do mefmoPona.

enfinoda Doutrinaaos meninos quan- fice,quepor fer P^dcntiffimo ,& dou.

do fazemos a pronííaõ folemnedos vo- tiffimo,quiz também fazer o leu exa

tos de Pobreza,Caftidade , & Obedien. me ,* prevendo os grandes frutos, que

cia, cometias palavras : Specialem curam promectiaaquella nova planta em íervi-
tid,v.uu.Gi y *.,./„. rnHalpreia & eloriade Deos,diík fen-
iirca puerorum eruditionern* ço da igreja, k gwrid^ ^ ,

f tcnciofamente: Dt^itus Ueiejthic. fcite

« H heodedodeDeos i Econfiderando,que
s *

j levantava Deos efta Companhia no mui

64. 17 Inalmente em dia de S. João do para defenfa da Igrej<J
Catho^ca ,

* r Bautiftademilquinhêtos trin- quandoellaeftava.&fe via affligidiffi.

ta* nove,Sovo ultimo em que con. ma, & bravamente perfeguida de feus

Suirâo^dos Z principaJ p ntos do ^W«Pg«™fT°lnt£o
Inftituto da Companhia, fizeráo delles panhia de JESUS, &0J^

*n"llU'°

{Sisuoimafio,què Sa^to Ignacio en^ Wóè voas oráculo ^Z^nolTSi ao Cardeal Contanm , para que bro de mil quinhentos trinta*inove.

mo aprefentaffc a Paulo III. E quan, 66 Andavao ÇusfiUios por ele te-

do elleooa^ceo, sua Santidade, dií. podivididos em MiíTaapor ordem do
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\ x„Papa exercitando os feus miuifterios mas, onde qutria que aaueHaçrh.-a-

por Sena,Parma,Placencia,Napo!es,Bal. dades foííem SSSÍÍSSSSSíSnco Régio, Monte Pohciano, Breza, Sr fo9 Pregadores do Euangefhò vcom elles também o Padre Bilrada. E o Pontífice oued^nS ~
nd°

colhúô daquellaslavouras do Senhor *££l^%^*^%
tao abundantes frutos, que davao màtm Senhor,& o que fruâificavaim tnd* „ria para as muytas carcas q,e fe efere. feu maraviihofo ^ifflfcSS
O Cardeal Filonardo, dando efta noti. Bulia publica ,naõfatisfeyto de at£Íciaao SummoPontificccomoteítemu- confirmado de palavra. Ê naõ òbftan^anha do que viaem Parma, ôcPlacencia, oppofiçaõ do Cardeal àcaurST
efereveo taõ admirado das heróicas o- 2£ éíctóteaSSfcí^í****
brasdeFabro>& Laynes,que naôfabia ISST&^como em algum breve compendio pu- que começa , ^««^ quche humin'defíeelfecontar tudo, SclivraíTedano. lon^o Ào^o l Sz^Xl^oTtla de d.zer pouco. E aulm recopilou o Companheyros, aos vínte & ?£ de S,^?fr™odeFabo,di«ntto,quc tembro de mil quinhentos "ftJkn?ío elle tinha dado no mefmo tempo os dia féftko dos Santos Cole & n/Exercícios de Santo Ignacioa mats de m.aõ-nraiJod™i« i £?V j

Da *

ccmpefToasdcdiverforeftados, comef. So^ulfe^^^
pantoías mudanças de fuás vidas. E efie pmd húa Umitaçaõ com que^via ffv'gera mente era o mefmo proveyto das toa dica confirmação, vlanTZlflalmas, que fe via nas mais partes , onde feffcnta o numerorfnXS P
os outros Operários Apoftolicos anda, ^M^^^^S^t
2ríl?n^

gWJ
S
°^Ue,am

fe
!m fa

r
ziaSâ

' admittir,porveroman1feftofruiroíe

po
, alli tao incançavel , como os feus poftolicos.

Q A '

Companheyros fora de Roma.

§- III.

17 Ntreeftas vozes de taóapplau»

i
dida acclamaçaõ do que obra-

63 E no anno de mil quinhentos
quarenta & nove fez ainda fingularmen-
te publico eíte ieu conceyto por hum
Breve, no qual diz,que a Companhia era
hum campo fértil, que naó fó todos os
annos, mas todos os dias com palavra, &««cfT"^ „ i

-}- «- i^ wi4. aiJ,»us,ii)abcuaososaiascomDaIavra &
vaoIgnacio,& (cus Companheyros no exemplo produzia mums «fafaundLíerv.ço d, D.vina Magertade , indo to. ,es frSto., para&E^s&£KS?dos aosouv.dos do Summo Paítor da & augmentoda Fe Catholica T Udiogre,a

, entrava no mefmo tempo a ped.r- III. confirmando tambmTcoLth a

t£ r
m

,

0t
2

rtiZ Cm
J ™ do EmPc "

P°r Bulla &> «mpo do f™u PonSdÓ«dor Carlos V.a graça de mandar ao Pa . que começa , Exile" dfz,que

n

, Com
fift i ,

Fab
T' PrCyr

?
aVermeS, Pari,af- PanhiaAfeu S louva«é*Tnrtutofex:fiftir cm hum Concil 10 , que fe havia de emplar vida de Ignacio

'ScSw
ajuntarcontraLutheroAdepoispaff-ar nhe%, naô fe a^coúS,SSShB
L" rtc,

a

o
°
a

Ut

X^empr
|
g0S

-
do fcU Pia>&ían»> &quetudovay

q
encam>nS

e,o peduao mefmo Pontifiee e. Rey
g
D. SâtS^t

João Ul.de Portugal, para nS mandar à fendendo, louvando,* enâquecendó.S
Indtaconqumadaporfuas vicertofas ar- graças4^SS!^

Ee i; tantes



1

*,$ Fida doTamanha

tantes cm numero a fe poder: formar de

todos hum naó pequeno volume,que£
do com attençaô, he hum epilogo ae

Panegyricos defta fagrada Religião,tanr

tomais para ettimados> quanto íao me-

nos revertidos de lifonja.

CAPITULO X.

: . I

í)e Santo Ignacio Glorificador quandofoy

ekyto Geral da Companhia.

'

fi h

69 Epois de moíirarmos a Santo

, Ignacio Glorificador da Di-

vina Mageftáde no fentido , que jà de-

ciáramos, quando lhe começamos a dar

eftetitulono principio do Livro ,. que

ainda imos profeguindo -entramos ago-

ra a eferever a muyta gloria , que elle

ad juirio paraDeos , fendo ja confirma,

da â Companhia, ajuftados à lua empre-

sadas mayorias deita gloria. E começa-

mos pelo tempo em que elle foy eleyto

Prepofito Geral , como principio das

heróicas ,& illuftres acções do corpo

da Companhia jà formado, para entrar

na oloriofa conquifía do mundo todo.

Celebrouíeeftanovaeleyçaõ em Roma,

depois de chamados por Santo Ignacio

os Companheyros, quedas partes onde

andavaõem ferviço da Igreja , podiao

vir aotempo deftinado. Echegarao to-

dos ,menSs S.Franciíco Xavier ,&o

Padre Simaô Rodriguez ,
que em Por-

tueal fe eftavaõ expedindo
para a nave.

gaçaõ.da índia ; & também o Padre Pe.

dro Fabro, que havia ido a Alemanha,&
o Padre Nicolaode Bobadilha ,

que fe

achava em Calábria , todos mandados

pelo Summo Pontifice, como Operários

Sa vinha do Senhor ,onde cada hum ie

empenhava na gloriofa execução das

muytas,& importantes dependências,

pára asquaes os havia cfcolhido o Su«

premo Vigário de Chrifío. E juntos os

5ueeraõchamados,antesde entrarem a

Santo lanado de Loyola,

cleyçaõ determinada, lhes propoz Santa

Ignacio a neceffidade de haver hum Su^

perior,quegQvernaíTe ,& adiantaífe a

nova !Religiao,quenafcia no mundo pa-

ra gloria de Deos ; & mandou , que re»

colhidos todos por efpaco-.de três dias,

pediífem aomefmo Senhor em fervorofa,

Oraçaõ a Divina luz para o acerto de

taõ importante eleyçaõ : &também, que

febre a fua matéria naó conferiflem entre

íi o juíeo de cada hum , attendendo fó a

voz do Efpirito Santo, por independen-

te dos diftames humanos.

70 Pafíados os três dias de recolhi-

mento, & Oraçaó encomendada , fe jun»

tàraó os votos de todos,aífim prefentes,

como aufentes, menos o do Padre Boba

dilha ,quenaô fe achou nefta elcyçaó,

porcuydar que chegaria a tempo, nem

mandou o feu voto efento ,
por querer

obedecer à voz que o chamava. E antes

que feleiTem os votos dos aufentes ,
&

ouvifíem os dos prefentes,ordenou San-

to Ignacio outros três dias de Oraçaó,

como os primeyros,offerecendo.fe à Di-

vina Mageftade efta fegunda fupplica ,

como confirmação do defpacho da pri-

meyra: &ecrrados,& fígillados todos os

votos, fe guardarão em Sacrário, para fe

lerem ao ultimo dos três dias de Oração

recolhida, que foy aos nove de Abril^ de

mil quinhentos quarenta& hum. Naõ fe

duvidava , ainda muyto antes da Ora^

çaó de tantos dias, que Santo Ignacio

foíTe o primey ro Superior eleyto da Co •

panhia, por concorrerem nelle para eíta

eleyçaó todas as razões de feu acerto 5
ôc

affim ofizeraó todos os daquella Con-

gregação , excepto Santo Ignacio ,
que

naó podia votar em íi mefmOj&fóa fife

queria excluir ,& ainda depois de eley.

to fe quiz efeufar.

§. II.

Lidos,& ouvidos os votos

de todos,o de S. Francifco

Xavier, que deyxou em cédula fechada

antes de fahir de Roma para Portugal .,

dizia

71 *

t .



diziaa(IIm:Eudigo,&affirrno,que«fl<//0

wodofuafv.Sfib homtne
,
julgo , que o que

ha de ítr elegido por Prelado na noíTa

Companhia , ao qual rodos devemos
obedecer , me parece , fallando coníor-
mc, & fegundo a minha confeiencia , que
íeja o Prelado, noíTo antigo, & verda-
deyro Padre Dom Ignacio,- o qual pois
nos ajuntou a todos,não cõ poucos tra-

balhos, não femelles nos faberà melhor
confervar,governar,& augmentar de bê
a melhor

,
por eftar ellc mais ao cabo de

cadahú denófoutros. Etpoftmortemil»
hus, fallando fegundo o q na minha alma
penfey,como fehouvefíe de morrer, fe-
bre ifto digo,que feja o Padre Ped o Fa-
bro: &neíía parte, DeuseH mihi teftts*

que não digo outra coufa contraria do q
linto. E porque he verdade, faço.ôt firmo
cite da minha própria mão eferito em
Roma no anno de mil quinhentos& qua •

renta, a quinze de Março,

Frâncifco.

)J^ O voto do Padre Arloníô Saí-
meyráo não menos digno de fe fingulari-

zarnanoticia,quc damos defta eleyção,
dizia aflim; Em nome de JESUS Chrif.
to, eu Affonfo Salmcyrão defta Compa-
nhia, ainda que indignifíimo, feyta Ora.
çãoa Deos,& coníiderado com madure-
za efte negocio

, fegundo a minha curta
capacidade, elejo,& pronuncio por meu
Prelado,& Superior de toda a Compa-
nhia a Dom Ignacio de Loyola , o qual
fegundo a fabedoria; que Deos lhe ha cõ-
municado,aífim comoa todos nófoutros
nosgfrouem Chrifto, õçnoscreoucom
o leyte da fua doutrina, fendo pequenos;
agora mais grandes em Chrifto nos fuf-
tcntaràcomomantimêto folido dáobe-
diencia,& como bom Paftor nos poderá
guiar,dirigir,& carear aos felices,& abfi.
dantes campos do Paraifo , &à fonte da
vida

, para que quando torne a dar efta
manada a JESU Chrifto Summo Paftor,
digamos com verdade : Nòs fomos do
feu povo, & rebanho: & elle diga com
alegria : Senhor,de todos os que me en-
tregaftes,nenhum fe perdeo ; o que o

Livro Quinto. y %
~

me fmoJESUS Bom Paftor fe digne con-
ccdcllo.amen Efte heomeu parecer, &
juizo.Em Roma a quatro de Abril de mil
quinhentos quarenta& hum.

AjjonÇo Salmeyrdê.

gg O Padre Joaõ Codori diz: De-
pois de o ter encomendado a Deos : à
meme abaho motus : como he teftemu-
nha o que reynâ nos Ceos , olhando para
a mayor gíoria Divina, 5c o mayor bem
detodaaCompanhia,foudeparecer,que
devefer elegido por Superior aquelle, a
quem fempreconheCi fervorofííhmo ze-
lador da gloria de Deos,& do bem das
almas^porquefempre fe teve pelo menor
de todos, & procurou fervir a todos co^
mo fervo , efte he o venerável Padre D.
Ignacio de Loyola.

á O Padre Cláudio Jayo diz .< Fu
julgo,& defejo, que feja elegido por Pre-
poíito Geral da Companhia do nome de
JESUS o Senhor Ignacio^ a quem Deos
muytos amos ha nos deu por Pa-
dre. E eu o menor da Companhia , quan-
to a mim toca,o elejo,ôc depois de Deos,
& os Santos, encomendarey de boa von»
tade, & deíde agora encomendo a minha
alma ao feu governo, & direcção*

Cláudio Jayo*
Igp Os mais votos era5 femelhan-

tes. O Padre Fabro nomeou em fegun-
do lugar depois da morte de Santo Igna-
cio a S* Frâncifco Xavier: o Padre Si-
mão Rodriguez , & o Padre Codori para
o mefmo caio nomearão ao Padre Fabroj
& os demais naõ faziaõ menção de fe-
gundo cleytov

)Ç. No voto de Santo Ignacio he
admirável a prudência com que nomeou
ao mais digno de íeus filhos, fem o de,
terminar,por naõ moftrar fingular amor,
&eftimaçaô de algum , abraçando com
igual charidadea todos os que tinha ge.
rado em Chrifto,dizendo ; Excluindo-
me a mim mefmo,dou a minha voz par»
fer Prelado àqueíle^que tiver mais vosos
paraofer.

:

Eeiij
S- IH
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Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

zeráo aonde eflàvão^por avifo, queThe»

<c iix, fez Santo Ignacio ,
guardando todos a

j*
. mefmafórma defolemnidadc Masfal*

I evtô là- o Geral da Compa- tariamos com hum grande exemplo de

* nhUr?itcrminàraõ cllc , & os Ste Francifca-Xwicr ,. fc neâe lugar da

maiskààí* a proftíTaóíblemnelogo no ncíTa Hi ftorrao naocontaflcmos, muyto

dUfe^nieaoWelcyça&ik&hiii. parecido eom os mais de tua.maravilho:S as fete , # prYncipaes Efta- ia vida Porque prevendo efta futoufen-

^sS*.,«»ilícdio;pos fera cia, podemosdizer,que fez a foi pco,

^Si celebrarem a dita pro. da* eícritaemhum papel % que fez er*

^aõrSrcconc^adoprimeyroVa. toiM.anresdçfcp.nttp.jLttbo^aiSkc Mala na Capdla de N. ofiou-do cuydado, & fegredodo^adre

vor de fua devoção, & a fineza de feu eí-

pirito.ElidocUe, dando primeyro feu

confentimento para a obfervancia das

Regras, & ConiHtuiçóes eftabeiecidas,.

como as determsnaiíie Santo lgnacio , flt

os outros Com panheyros, dizia aflim »

cramento ; & antes de o receber 5 tendo

em hãamão a fagrada Hoftia, ôt na outra

eferita em hum papel a forma da proâf-

faõ, voltando-fe para os Padres a leo em

voz clara com fegukr devoção, &de-

poisde receber o-Corpo, & Sangue de

Ghfiítenoflb Senho*, íizeràõ os outros

P,,Sa^S íallando com olPadre Laynes Depo*
mefma« & he a que eftà efertot nas que a Companhmfor confirmada, & ek-

StSõel.fa-feobfcnr^ nem ar. gido Prepofito , defde agora P*"*q«*-

tendír assoas a^go^des , quando lç tempo^^W^S^
niccemVamcnteahia&fazendo hunsde- era, Pobreza ,&Caftidade. b aforo vos

m*IESkS£\ po que o prime;ro de- rogo, meu Padre chaníTimo Laynes,par*

SoisdeSo gnaciofoyo Padre João íerviço de Deo.noflTo Senhor ,naodey.

Colori w na o£em dos feus lugares xeis de offerecer eíta minha vontade em

^Kàíi&w^iltoiâoixmÉhdiffi- po;.ioGé« ,qucdcgcrc.s com»*s trêsZSw^ & acabado efte votos Rcligiofos , porque defde agora

3£ teSrão todos chegados ao paraodia,emque forelegido.promettaSiíi^SiliHfe rouytas hgri< guardalbs.E em fédefte meu animo. ,
fc

fiffi^ ffindoamãoaoSantoPad^, fentir, confirmo eík efemo com minha

5c dandotodos graças a Deos pelo gozo

de dia tão feftival ,no qual proíeguiráo

as vifitas, que- lhes faltavão das fete Ef-

taçóes,&fè recolherão â cafa,iatisfey-

tos da ditofa forte di fe haverem facnfi •

cado a Deos todos jufltoã em hum mef-

ftioholocâuftò»

7$ O Padre Bobadilha , ainda que

nãofezafuapfofiíTâáiuritâmente com

Os maisCompattbeyfõs, pof eftar aufen-

tttm Alemanha, depois a tez também

em Roma. Os outros porém , que então

fe achaváo divididos em outras Cida-

des diflantes entre íi,& de Roma , là a fi-

firma: em Roma anno de mil quinhen.

tos & quarenta, aos quinze de Março.

CAPITULO XI.

Continua a mefma matéria de S. Ignacio

Giorificâdorcomeçando a governar

a Companhia.

§- I-

74 D ^ ra ^ue os ^ll^*tôS corre^Pon
"

deífem com as acções devidas

ao
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ao Teu eftado, todo o feu primeyro def
velo ioy ordenar por avifes efentos híia

inltrucçáo concernente às fuás Coníh*
tuiçôes jà determinadas,& as que k pu-
dcílcm determinar, os quaes avifos, ou
advertências te liáo , & guardavão com
exacla pontualidade por todas asCafas
da Companhia,& faõ as íeguintes.

i "Seremos cuydado deguardar o co-
ração com muyta limpeza no amor de Deos^
de forte, quenenhúa couja amemos,fenaofó
a DeâSy& defejemos con verfar com o pro •

xtmopor amor delle,& nao por noffos gof-
tos, & entretenimentos.

t Nàèfdlarfem necejftdade,paraedi»

ficaçaofua, ou de algaas pejfoas , deyxando
áquellas coufas , que nad fazem ao provey*
lo da alma -, como querer faber novas , &
coufas do mundo,procurandofempre tratar
emeoufas de humildade, & de mortifica"

Çaodavontadetérnaoquefaçao rir, &
murmurar.

3 Nenhumqueyra fer tido por dizi*
dor, nem fe preze de polido,& difereto , ne
bemfaltado,olhando a Chrifto,que tudoifio
leve em nada, & elegeo fer defprezado por

. nófoutrosdos bornes,antes q horado,&tido.

4 Nao queyramos ver, nemfazer cou.
fa,que naofepoffa fazer diante de Deos >& fuás creaturasse- affimnos imaginare-
mosfempr e diante delle.

5 Com nenhumfe porfiara pertinaz*
mente, mas com paciência daremos razoes
com intenção de declarar a verdade j &
porque o no

ffo próximo nao fique em erro ,& nao por levar a noffa adiante.

6 Híia das coufas , em que nos have'
mos de fundar, para agradar a N. Senhor,
fera. o lançarde nófoutros as coufas,que nos
podem apartar do amor de Irmãos , traba-
lhando de os amar com entranhavel chari~
dade

, porque diz afumma Verdade : In
hoc cognoícant omues, quia diíeipuli
meieftis, fi dileftionem habuentis ad in.
Vicem.

J Se algumfizer algua coufa de pouca
edificação, & por iffo lhe parecer

, que o
hâo de ter em pouco,& menos do que an.
teso tmhao , humilhandofe peça perdoo

Qiwito. 33j
aqnelles, que defeu mao exemplo fe podiao
efcanddizzr , pedindo também penitencia
ao Superior. E de mnytas graças a Deos ,
que lhe ha permittido abayxallo ,para que
feja conhecido por quem he ,&nao queyra
fer tido por mais diante dos homens,do que
diante de Deos.

8 Em noffos majores : & qui nobis
prxíunt: devemos fempre contemplar a
Pcffoade ChriJio,quereprefentao

, & em
noffas duvidas recorrer a elles , tendo por
certo, que por elles nos ha de reger nojfo
Senhor.

9 Nao devemos callar as tentações,
nem aindaaquellespenfamentos

, que pare*
cem bons j mas os devemos communicar com
os noffos Confefores, ou Superiores : Quia
Satanás transfigurar íe in Angelum lucisí

& todas as noffas coufas devemos fazer
porpwecer,&confelho de noffos Padres
efpintuaes, mais que pelo nojfo ; antes o nof*

fo devemos lerporfnfpeytofo.

io No converfar havernoshemos mo-
defiamente, trabalhando por nao nos mofa
trar trifiess &graves, nemmuy alegres.&
dijfolutos-

t mascomodizo Apofiolo : Mo-
deitiaveftra,&c.

:

1

1

Nunca diffiramos as boas obras có
penfamento de outras mayores em outro
tempo } porque tentação he muy commua do
inimigopomosfempre a perfeyçao em cou-
fasfuturas,& induzimos ao defprezo das
prefentes,

12 Todos perfeverantemente ejlemos
na vocação a que o Senhor nos chamou: Ne
primam fidem irritam faciamus> porque
cofiuma o inimigo aos que efiao no deferto,
dar tentações de communicar com o proxi*
mo,& aproveytallo : a- aos que aproveytdo
ao próximo, cofiuma porgrande perfeyçao
no deferto,& vida folitaria; & ajfim vay
pegado ao que efià longe ,para nos impedir
o que eflapre{ente.

i

$. II.

7$ A ín<k que Santo Ignacio , &
JL% íeus filhos viviaô cm cafas alu-

gadas,jà tinhaó Igreja própria do Drago
N. Se*
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III

•

m Fida do Tatriarcha Santo Igriacio de Loyola,

H, Senhora da Eílrada i & com algum raÇão,& que cftc fc
:
ateava nO dos ouviu»

commodo para os noíTos minifterios. tes.E tanto ,
que aindaícallando , o

,
feu

Porqueo Padre Codecio Sacerdote Ita- femblante,& inflamação do roíto os et.

liano,& o primeyro que deita naçáo h» tava perfuadindo à emenda de luas vi»

via entrado na Companhia, cóíua muy. das,queeraodefe]ado fruto do feu ar,

ta authoridade, que tinha naCorteRo- dente efpirito,& o.alvo do feu zelo.

mana,aIcançou,quc fe nos déííe aquelie 76 E diz cambem o mefmo Padre

Templo, ainda antes de fe confirmar a Ribadancyra jj
quando naquelle tempo

Companhia. N elle explicou Santo Igna- ainda não contava mais annos, que os d*

cio por quarenta ôc féis dias continua

dos a Doutrina Chriftã aos meninos ;&
nãoerãoíóellesosqueaouviaó: ao íea

grande numero feaggregaváo Sacerdo-

tes, feculares, nobres,& pkbeos,& tam-

bém muytos Varões doutos , enchen.

fua primeyra idade, &coftumava expli-

car depois a muytos dos ouvintes de S*

Ignacio o que elle por defeyto da lingua

Italiana deyxava menos claro , que lhe

advertira por iíTo algúas vezes fernecef-

fario adeítrarfe mais na propriedade da

do fealarejadetodaeftaforte degente hngua,em que fallava , para que tolleel-

atomareftas lições da Fé, virtude, & le melhor ouvião, & o feu trabalho mais

bons cnftumcs. Porque Santo Ignacio proveytoío.E que achando bante.lgna.

depois de explicar algum dos (agrados cio muyta razao|nefta fua advertência,

míftcrios , repetindo muytas vezes a lhe mandara apontar em hum papel os

méfmacoufa,para alevarem na memo- erros em que cahia quando fallava de pu.

ria os feus ouvintes ,paffava logo a ex- b'ico,para queemcndando.os elle, lu-

hortar a todos a amar as virtudes, & ziífe mais o fruto de fuás doutrinas,

aborrecer os vicios ;& era para grande Mas que depois de alguns
i
dias» dcftc «•

admiração , ver aquelles numerofos au. ercicio, Llibadaneyra lhe differa,que poc

ditorios como elevados no que ouvião a ferem muytos os defeytos ,WvBjW
Santo Ignacio , fendo que a íua lingua- tava na lua locução,& lhe andava efere-

gem, por não faber faltar bem o Italiano, vendo , feria neceíTario notar por efertu-

Iracompofta de palavras tofeas ,& fero ra quafuudooqueelle dizia na pratica,

limada pronuncia. Mas com tanta alma, Ao que refpondco Santo Ignacio : 1 ois,

& efficacia do Divino Efpinto,que pene- Pedro, que faremos a Deos ? Como quero

irando os corações as verdades porelle dizia : Se Deosnosnao deu mais
;

alen-

perfuadidas,diziaõ as lagrimas dos ou, to, que devo eu fazer, fenao fervi 0^
vintes,& o triftefilencio com que fica- mopoíTo^As medidas defta humildade

vaó olhando huns para outros , defcon- fó as poderá tomar, quem ror de tao cie.

tentes de fuás vidas , quanto era fervo, vado eípirito, como feu autnor. 1 re^ac

roíaa palavra deDeos , defpida da elo. na Corte Romana, theatro de toda a elo.

quencia humana , & pregada por quem quencia, quem nem faca
i

ainda abia t -

era tão exercitado no uío da Divina, lar, expofto ao nfo,&:
zombaria dos que

Muytos hiao logo arrependidos dos o ouvião deíic modobalbuciente,& coro

feus coítumes a defearregarfe do feu pe- tudo iflo , naõ fó fer muyto eftimado,

zo aos pés dos Cófeífores, fendo as fuás mas também muyto avultado o troto , q

lagrimas, & fufpiros a melhor explica- fazw com eihs fuás cxhortaçoes, como

ção da fua dor, o que aflirmão como tef- Xcfoffc hum grande Orador ,
he de «d-

temunhas de vifta os Padres Laynes , & mirar no mefmo fugeyto concordados

Ribadaneyra. E diz eíie , que quando o os dous extremos de&MgC« »

*

g£
Santo fe fazia ouvir na hora de íuas «• encia de fallar ; & com cftes os^outros

hortaçóes, lhe parecia, que as fuás pala- dous de zombaria,& honra, 5c de tudo

vras levavão o fogo, que lhe ardia no co, reiultar para Deos gloria.
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jf Entendendo Santo Ignacio, que

era empenho de feus cuydados a con»
vcrlaõdc todo o mundo, exercitava cm
Roma feu zelo, & olhava no mefmo tem*
poparaas muy dilatadas partes do Or-
be, com defejo de la chegar a voz da pa«
lavra de Deos, pregada por feus filhos.
E por ifíc quando el Rey D.Joaó III.de
Portugal lhe pedio féis dos feus Com-
panheyros para a pregação da índia,
diííe: Se dos poucos que fomos , a índia
levar féis, cj ue nos fica para todo ornais
mundo? Eítas attenções o faziaõ man-
dar repartidos feus filhos pelos Reynos,
& Províncias , donde lhos pediaô para
fundação das Ca ias,& Collegios da Cõ-
panhia; & também aonde o Pontífice os
mandava com diverfas Legadas , para
rnuyto importantes ferviços da igreja. E
efla era a razaõ, porque o Padre joaô de
PolancochamavaàCafaProfeííade Ro-
ma , Coração da Companhia •, donde to-
da ella vivia, ou donde todas as fuás
direcções fe difpunhaõ

; ou eítomago,
dondeo alimento fe communicava a to-
do o corpo. E também naò diferepava

- deílas confideraçôes o que do meímo
Santo ignacio diz Paulo III. quando aí-
ludindo ac fabuloío dos Poetas, o com*
parava com Eolo Rey dos ventos. Por-
que como a taes mandava elle a feus fi-

lhos, para em todo o mundo levantarem
os mares, de que mais íe temem os He»
reges, por verem que as fuás ondas exci-
tadas por eftes ventos animados , lhes
affogaó a perfídia , & infidelidade- E fe
nos confiderarmos aos filhos de Santo
Ignaciocomo rayos

, quando elle os def-
pedia para irem abrazando o mundo,
que difcorreíTem,dtzendQlhcs

: Ite t om-
ntawcendtte,& tnpmmate : ainda a tem-
peítade devoradora dasherefias , & vi.
cios, fe reprefenta hoje mais formidá-
vel a feus Authores.

Quinto. '..,';

CAPITULO XII.

De Santo Ignacio -Glorificaãor no tempo
do Concilio Tridentino.

7 8 T^| ^terminando Paulo III- ajun-
JL# tarem Trento Concilio con-

tra Luthero,& outros Herefiarchas da.
quelie tempo, efeolheo para feusTheo-
logos ao Padre Diogo Laynes, & ao Pa-
dre Affonío Salmeyraõ. E foy honra
muyto avultada para Santo Ignacio elta
cleyçaó do Pontífice

, por fer de dous fi-

lhos de hua Religião ainda nos feus
princípios, & eiles de taõ poucos an-
nos de idade, porque Laynes fó conta-'
va trinca & quatro, & Saíroeyraõ trin-
ta. E como para aquelle illuítre Conci.
íioeraõ chamados os Varóes mais dou-
tos , & Prelados de mayor fuppoíiçaõ,
que houveíTe em Itália, Hefpanha, Fran-
ça,& Portugal

$ era para muyto íingu.
lar eftimaçaõ da Companhia , apparece-
rem naquelle theatro das mayores letras*
erudição,^ prudência , eíles dous filhos
feus, para nelles íer ouvida a voz do fu«
premo Paftor da Igreja.

79 Prevendo porém Santo Ignacio
nefta taõ elevada honra da Companhia
aquellas borrafeas da ambição, que a po-
deriaõ derribar, ou borrões da inveja ef-
curecer (& naõ fe enganou,como coníta
de exemplos,quedeyxamos em filencio)
quiz prevenir aos dous Padres eleytos
comaquellesconfelhos ,quefoffem an~
tidoto contra o temido veneno , prece-
dendo a eftes muyto longa Oraçaõ , a
qual por alguns dias continuados man*
dou,que osmefmos Padres, & outros
mais facrificaíTem a Deos, pedindoihe o
bom fucceíTo defta taõ importante Lega-
cia,para gloria fua,& da Santa Igreja. A
copia deites confelhos taõ cheyos de ia.
bedoria, prudência , & efpirito , convi-
nha que fe ímprimiííemna eílampa, para

Viva



:

1 1»

514 V-U* do TatrUrcha Santo Ignicío de Loyola,

viva iembrança do cftudo, & dcfvelo de« Para confervarvos melhor na humidade,

íie Glorificador de Deos Ignacio , & aí- & charidade , ngtfi hum alternativa-

fim o fazemos.
mmU todas as n®mm ?

mos d™' com '

panheyros, que corrija ,& reprehenaa li*

fi II, vremete as fuás faltas , ura que as emende%S ' 1 & nãoje efcufarà , nem dará razão do

g>-\ Orno fe ha de miHer,&zc\\c, que que tem feyto ,fenão he que lha pedirem,

Í.Deosnos ajude, & favoreça, para & mandem que ade Pelas manhas delibe*

tralar com os próximos agloria fua,& pro- rfeisjuntos o que haveis defazer no dia

vepodas almas, também> ha de mijier , & duas vezes ao dia fe pedira cada hum a

Jenóíoutros nos ajudemos,&fejamos cuy fimefmo conta dasfuás acções

dldofos nos noffos miniflerios -porque de No Concilio convém, quefejais tardos,

luttaZnPmosmats dJ, quepro- & confiderados no jaliar , efpecialmenteS5#»W« nascoufas,quefehaodefazeroudetermi,

tombem o farãoanL Peispor noffo Infii- nar:em ouvir aos outros,fofegados,&fa-

tuto não podemos fugir de tratar com os gazes, para entender a fentença, &pare-

homens- ha mijier, quevamos muy prevê- cer dos que fallao ,para tomar dalh occa*

nuT&advímdl,para que os aprovei fiai de * effonder, quando for necefarioyt

tem:Telles, & não nos defaproveytemos a de confentir nelle , & approvdlo quando

^P^ikTmtrtse^físh^á de ad- convier.Nas difputas ,qnefe oferecerem,

verúrgeralmente, quefao três avifos , em tratareis as razoes, que ha por hua*& ou-

mie fe contem outros muytos. No Concilio tra parte, porque não pareçais muy addiÚos

laveis debufcarfomente aglonade Deos, à vofafentença ,&procuray comtodasas

S bem da hrejt-fòra do Concilio haveis voJJasforças que ninguém das vofas pa-

Teprocurar aproveytar a todos , fegundo o lavras faya fentido, ou defazonado. Das

%f^Wffl*.E*'#&^n coufas,quetroumes,naodareispormhor^

TfouloThaleál ter muyto cnydado de a nenhum dos vivos, efpecialmente dos

v1^if^msiéfr^f^tyi^& principaes,& nobres -fenaohe havendo

Zoley amento, Cabendo que efta parte he vifto,& tratado as coufas muyto de efpaço,

Z^^ai^ridnífrimifr^ fendo iguaes com todos & danofos a ne,

Áííeo dia em que vos efqueceres de vòf nhum. Se as coufas , qfe trouxerem a dif-K^^'^. puta, pedem quedeisovojfo voto direis

nem o bem da íneja, nem a gloria de Deos, comgrande paz, ferenidade, & modeftia,

Te^svogkSJ^&^JTifroprío. d vof]a fentença , concluindofempre com
1

Ecomecandoporelíaterceyrapamque ejias, oufemelhantes palavras: Salvo me-

vos difpoL para as outrasMja entrevo. N«^.^W,SS75
hSa Paz, & conformidade de vontades:& que parecefe mchnao as dos Hereges ,

ou

Zmmtofor poffivel de pareceres, & fm~ àquelles quefeguem novidades. E em qua*

SS»0W*^. toalgrejanaUefniralguadaspartes^

Z^^^/^^^^^^M^ '«™* m ajfentir , mm affirmar ne-

m^màsÂmmmmífm^ nhãadellas com adhezao , ainda que vos

Jrfufpeytofo,&examine-omuybem,pe- pareça muy provável.

ZÍdí%cmarazão,& prudência. Pots De hiacoufa haveis detJUr perfuadi.

tefpraadadia,que venha Cláudio > dcs.V^dj^^^f^Ml^
•
'

ao Concilio , mandado pelo Cardeal de com efiudo,& diligencia humana, ou nfU

P
Aulufia, todos efiareisjuntos , & efcolhe- nadaspor Deos,^f^9"**"*
feifd nòytealJa hora, para conferir as efpaço, como quem efia affentado defcan-

as(mfehão detratar parao diafegmnte. & vay de caminho com defejo de cegar
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Mtemotá êffimno difputar , nao olheis paraosirinflruindo fuavemente nos ívã
para a vofa commodidade, & convenien- tertos da noffa Fê> explicando osfemndo a
cia,Jenaoparaadaquelle com quem haveis capacidade, & condição dos ouvintes • &
íll

Ut
fr r-r - i *Í

neJiasdmtrmas \exhortando brevemente
torado Concilio, na, perdereis occafiao aos ouvintes, a. que procurem com Oraçãode aproveytar a todos em quanto puderes : fazer a Deos propicio ao Canto Concilio

antes bufareis as occafioes de confeffar aos Fifitareis alternativamente os Hofpitaes
que quizerem t de pregar ao povo, de enfi- públicos emboras ,que não fejão defacom*
nar aos meninos a Doutrina Chriftã , de modadaspara os enfermos idfóradecZlmover aos homens a perfeyçao por meyodos fefallosprocurareis confolallo^miti/ar

^Tr^I:**??"?'^WW "» ^aspalaiZJíZ
Jitar os Hofpitaes,ae confolar , &ajudar com algum regalilho, fecundo avofiapo/SÁ«osvgermos com grande chandaâe , para bilidade. E também os tdmoeftareis , luefe
|

o Efpinto Santo bayxe tanto mais affluU lembrem em fuás orações de rogar a Deis

fZT/°i
°nC

l
l
1' ^™toc°™ rnais pelo Concãio^quefe ha começado a celebrar,

fervorje houverem dado antes muytos ex- Em qualquer converfação, ou colloauio
emplos de humildade

, & chandade. Nos quefizeres com os homeís , haveis de buiòermoes nao tocareisnenhum lugarJeque car occafuodo que mais importante he ex*

ZtTTrf
r
a e

-
ntr

;
°S C^tm '

& hortdlos â p™**<",& a toda Ivirtude,
trotefantes ,fenao todo o vojjo Sermãofe &fempre haveis de ter diante dos olhos oordenara* mudar os co(iumes,perfuaâir a procurar naofomente o provhto de hum ,obediência a Santa Igreja Catholica. Nos fenao de todo <t Orbe Chriitio.Mm como

aZ7nVfín
M
V^°^^^f ' »«1"P"> & drgumentos,hebemfallar

que ro^ue a Deos pelos acertos do Concilio, pomopimpara excitar os homens afeguir£m ouvir confifjoes confideraybem o que a virtude, &fugir dos vícios , ha de ter A

lhTnZT
nenteS

J
&
"T

Wf aC
°f'

Oração larga tlchea de ChriftandadL &ifoeis nada [emgrande cautela, &pruden- aftecJo.
' <

cia, perfuadidos, que o que dijferes ao peni-
tente à orelha,fe ha de publicar depois: por

tf III
penitencia lhes dareis algãas orações pe«
lo feliz jvccefjo do Concilio, Emexpli.
car, & dar tazao dos Exercidos efpiri*
tuaes, &geralmente em todas as converfa-
cões não confidereis, quefaliais em fegre*
do,fmão empublico,para medir as voffas
palavras, & não dizer nada^ue não quey

8o Uardàraõ os Padres perfey-

, tarnenteeftes avifos , porque
algum dias antes de entrarem no Conci.
lio, vifitavaõ os Hofpitaes, íerviaó, con-
lolavao , &confeíTavaõ aos enfermos/
enfinavaõ a Santa Doutrina pelas Isre.

mmS?badê^Emdarejiesmef. jas ,& Praças ,& nellas prégavaó. Ha,
Zlf-T >£uarda™s efias *&*** vendo por efte tempo muytos pobresque tLio dareis outras meditações. Cmta a < nLKiJL «.^,:^-^—Jj- Jí l V*que não dareis outras meditações

%fenão as

(^prmeyrafemana, (enaí he a muy poucos,
que tratem de fazer ekyçao de vida pelas
regras das eleycoes. Nao permittireis

, que
Je obriguem com votos , nem os poreis em
apofentos muy eftreytos. Asleys , &precey

Italianos, que vinhaõ depois de acabada
a guerra de Alemanha necefliuados , fa-

mintos ,& defpidosjosnolTos Padres
Theologos do pontífice a todos foccor*
riaõ ajudados ;da charidade dos proxi*
mos. E porque eraó muytos , & não ca-ios aos exercícios os mitigareis

, quando biaõ nos Hofpitaes , também os mefmosvotver mceffidadj, & principalmente com Rehgiofos compadecidos do feu defam-ytnes que os hao defazer wteyramente. paro lhes bufeavão agafalhos, onde feA o modo de enfinar a Doutrina Chriftã pudeííem recolher ,& abrigar, moftrm
aos meninos

,
vos accommodareis * idade, do fe muyto agradecidos todos aos Teus

bem*
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* ** ^ JoTamanha Santo Ignacio de Loyola,

bcmftvtotcs. Todas eftas obras ,& ou- Pio IV. & recorrendoà lembrança dos

ZEl íXantes , ferviaõ de natural avifos de Santo Ignacio, continuarão

Idrnirauõ quando depois no Concilio eftes feus dous filhos a augmentar comSSsSS ,&modef. osfeusminiftenosa mefmaglona para

tiffimos Padres difeorrer, difputar , de- a Companhia.

cidir , allegar Efcrituras , Concílios , & _ •

Santos Padres,& parecendo a todos prp- . • -. „
digioíaaqueliacoherenciadetaòaltaía-

CAI
bedoria de letras , com tanto abatimen-

£^rtes«tÍdcoso
P
uvircmfd. ^„fe, cio Relmofada Companha.

lar no Concilio, depois os pubhcavao,

& veneravaõ por honra da fua naçaó.

81 Também foy fuperior a honra,

que adquirirão para a nova Religião da

Companhia eftes feus três filhos , Lay-

daferfeyçío Reltgiofada Companhia.

TAnto oquediflerão,como o q
obrarão os Varões infignes de

nerSe"yr";6;&]ayo,quando a fua qualquer eftado, he bem que as Haflo-

virtudSce. c,a Wderaó a conhecer rias o facão perpetuo na fucceffao dos

a odo o muflre Concilio. Porquemuy- annos.St memorias duefowitn, para

tos daqueltes graviffimos Prelados.que que como parto dos feus exemplos , fir-

ames eftavaõ mal informados , ou igno- vão de Índices das fuás hero.cas acções.

rav 6 o nftUuto da Compaoh», haven- E porque as de Santo Ignacio encam .

do delle a noticia, que comprovavão as nhadas pelo feu elevado cfpinto ,& D..

obras deftes"feus Theologos, & edtfica. vina providencia , tanto fao para fe ve-

rivos R igiòfos, lhes «ndèraó as af- ncrarem , comopara le imitarem ,
fem

fèvcões éfdizia^que tendo elles nas muyto menos v,vo o retrato, que delias

fuás
5
D ecffes CoUegios de taó infignes queremos copiar na eíiampa ,

fe deyxaf-

VarôesSaqfeeJiaõ as herefias , & femos em filencio efqueedos os feus ad-

vkiõs &3o chegouo tempo da cx- miráveis diflames ,
privando-os do the.

I u^õ denesnobrer, &pteW , fouro^ue nelles gozão feus filho. De

afl™ o fizeraõ. Guilhermo do Prado, húa grande parte da herança del.e (eu

BTfpodeaaramonte,logofallandocom ^^^m^f^W^m
layo.&Laynes, propoz de fundar dous aquideyxamoseícnto,& agora o que-

to^ gio^& depois Vundou três, o de remos repetir em ponderações m..»cx-

Pa iZ,odeBilhaS,&ode Meriaco.Em tenfasde húa carta da perleyçao Reli-

Hefpanha e fundàra6 o de Grar.ada , o giofa, eícr.ta ao Collcgio,
de Gg.br. ,

de laureia fcodcPlacencia. Em Braga queporleroprimeyrodetoda aCompa.

fundou uuu> Santo Arcebifpo tíS chia,lhemereccoertefinguJarcuy d,do

Frey Bartholomeo dos Martyres, da fa- como prtMVMM&jgW^%e

"

r

°

grada Ordem de S. Domingos , com tal quenella d,z o Santo
f™****

«"'«

eftimacaó da Companhia .quenunca os timos nòs, quanto he bem que le ka co

ferfilhoslheactóaráô de dar as devi. todoofentido,parafc não efperd.çar a

aTsmS% °ó
por eíla primey fuavidade do Cdeftul Maná, que elcon-

rave
g"S

quospãdre
y
S DfogoLaynes,& dequalquerdos(euspenoaoS) &todos

Affonfo Salmevraõ , grangeàrão para a os que entendem a língua do hfpinto

Cn£Sbb$Sb,$ bedoria , & Santoiraôadmirando, aguardando :fc

tSSSSt em quatro mezes , que affiíli- também advertindo , Como a guas mv

rãoneftc íagrado Concilio: porque tor- ™^lpç«a>*íM^
nando a elle mandados por Júlio III. & palavras faõ deículpados deíeytos ,

por

'
'
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Livro Quinto. •.,-

Fallar entaõ nclla mais com a íinceridade dqnagraça. Em attençao ao qual , ainda
do cl pi rico, do que com a eftudada har- qm vos vejo correr no caminho de Deos
monia dos vocábulos^ mais fendo eftas me finto mover a corvos a efpora ao lado*
retocadas com a linguagem da Pátria , Porque verdadeyramente vospoffo dizeram da naóbem limada;& diz atfim. quefe haveis de darfruto igual í efperanZ

fa> W* de vófoutrosfe ha concebido nefe",
»• m% & em outros muytos Reynos , &fe osfins

A
hao defer dignos de tao altos principiostér

Graça,& mor eterno de Jefu acorrefpondenciaigual a obrigação
, fenão

Chrijto nojjo Senhor fejafem* he com hum extraordinário
,& excellente

pre em vojjofavor,®- ajuda.Amen.ContU aproveitamento em letras
, & perfeycoo

nmdasfao as novasy que de vófoutros me religiofa, não ha defer baílante
da Simao,& Santa Cruz ,&Deos nofo Qlhay para afiofa vocação ',& entende,
òenhor,fonte de toda a bondade , Cabe de reis, que o que por ventura nos outros não
quanta confolaçao ,& alegria me he cau. feriapouco,Jerà em vófoutros pouauiffimo -

too ver como Sua Divina Mageftade vos porque nãofomente vos chamou Deos das
da alento,& vigorpara crefcer cada dia trevas à fua admirável Ley trasladando,
maisem[ciência, & virtude , de que defde vos ao Reyno dofeu querido Filho , como aUchega tao bom cheyro.que mima, éredi. todos os fieis -,fenão quepos tirou piedofa
fica a muytos. Efe por commua obrigação, mente do mar d'aquefle mundo , livrando*
que todos tem da grandeza da gloria , a- vos a hum mefmo tempo dos perigos das te*da honra de Deos Creador nofo , & do peíiades , que levantão nelieos ventos dosbem das fuás imagens redemidas com ò defejos de riquezas, de honras , & praze-
tangue de feu Unigénito Filho, nao deve res,&àsvezesodotemordeperdellos,auã.
haver algum , que com tal occafiao naofe dofe chegão apojfmr , para que mais feíalegre ;a mim, que vos tenho com parti, ramenteguardeis a pureza,& mais folido.
cnlaraffetlo dentro do coração , me con- & maisfortefojjeem vos o amor das con-vém mttyto mais. Bemdito, &louvadoje. fasdefeu Divinofervi ço, &tambem paraja para fempre nofo Creador,&Redemp. que aquejlas coufas não oceupafiem , dim-
kL' J ÍT tAfima WfaUítôe,Pod° o pedifemamentet nempuzefememmuytasbem

,& toda a graça defeende •, & rogo. coufas o amor,fenãopara que obrando com
lhe, que abra mais copiofamente cada dia todo elle ,pudeféis alcançar o fim para auetom vófoutros as fontes defua miferieor. foJlescreados^ueheagLa^honrTdt
dia

,
para quefemprefe promova,& cref- Deos ,& afaude vofa, & de voffos pro-

fa mais o que emvofas almas ha começa- ximos, ainda que efia feia a obrigação de

V / Aj
qM
r
'f"/? a&gura a ir$m íodo ° Wripo. Porem pois Sua Divina^ondade fua, &fummamente commu* Mageftade vos ha efeolhido para aqueflemcaiiva de feus bens , & aquelle eterno particular InBituto , no qual não fomenteamor mais prompto a damos afantidade. comhuageral direcção, como todos Senão

VI „
n°f?TS " Íef6Jar

telU
s

Por^ ê% com amdaparticular dos exercícios dette,
J^naofofje ,naonos animara feu eterno & comaapplicaçaodetodo opodervoffoa

rlAlZ'T r Tj
hH °Utra

,

mài >1ueH tendes particular defazervos hum conti-
fuajios pode ferdadojizendo

: Sede per. nwfacrificiodevefoutros mefmos àrioria
fn2r°

m0
A

e V
f°

Pâdr
J ?leM->P°r- de Deos,& àfaude dos próximos, traba-

TJ~lí"? ÍT- qm dafufJarte nm ^anâonãofómentecombonsâefe)os,coma

Tl&altara ^moemnofoutrosache Oração,&com o exemplo, fenão também

/2 Ta >1uefos fafa f
aP**>" àe feus com osmeyos exteriores, com que a Divina

Zll V°a r
lles

* & frmPtM a Providencia difpoem , que concorramos
coopertrindujlriofamjntscom osfoccorros huns em ajudados outros. Daqui podereis

Ff inferir
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3 3 8 W^ do Tatriarcha Santo lgnacio de Loyola,

mfnir a nobrez-â , & realidade do teor tros num fervor fanto para trabalharam

de vtda, a que fois chamados, que em ver* no efiudo da perfeyção, como no dasfcten-

dade não fó entre os homens , Cento ainda cias : & eBay certos,que em hum, & outro

também entre es Anjos , não ha exercido , tem maisforça hum afio intenjo , que mil

que mais excellentes obras abrace, que glo* remifos: & que o que hum defcnydado

rificar a Deos emfi, &emas creaturas , re- adquire com tãogrande fadiga em muytos

duzmdo>as a elle,quanto dellefú capazes, annos, oganha facilmente hum feryorofi

Portanto vos confolay olhando a vofapro. empouco tempo ,& aquella conhecida dif-

pria vocação,& daylhe graças a Veospor ferença, que em matéria de letras ha entre

hum dom tãogrande , & peâilhe efpirito, os efiudiofos,& os negligentes , he a tnejma

ér vigor , vara corresponder com grande que ha no aproveitamento da virtude ,&
mimo atudoo que de vò[outros fe efpera, navitoriadafraqueza,aque anojfa mtu.

Zprometteyporque he fem duvida , que rezaefláfugeyta. Porque hecoufamanijej-

mis que ordinária afjiflencia , &favor de ta, que os preguiçofos, por não pelejar con-

Veas ha mifle/para chegar ao complemento trafi mefmos, ou nunca , ou mnyte tarde

de humfimtão alto. E por amor de JESU chegão k verdadeyra paz da . alma ,
&s

Chníio, que ( efqueciâos do paffado ) po- pófe de algua virtude -, & pelo contrario

nhais diante, a exemplo de S.Paulo,o muy- osfolicitos,& valentes em pouco tempoJi

to que vos fica ,
que caminhar no Caminho aâiantão emhum ,& outro,

da virtude, tendo por declarados inimigos

davofaaimaanegligencia,a[roxidão ,a §. III.

prerui carne intibia, & enfraquece o de-

[mdecre[cernoe[pirito%
&na[ciencia. 3 K Te aqui o primcyro afíento ,

Ponde-vosã viftapor exemplares, para £% que nos agora fazemos na íub-

imitar t não os fracos,& remifos ,[enão. os ftancia deite prime yro lanço de tao ma-

animofos , & ferventes : envergonhayvos ravilhoía carta
;
porque pertendxmos ta.

de fer vencidos dos filhos,defie mundo,quU zer tantos reparos, como fe foífem ou-

doellespor adquirir as coufas temporaes tros tanto, commentos ao maravilnolo

[ao mais [olicitos,que vó(outros,emganhar methodo de quem a efereveo.N ao atten-

as eternas uonf/mda.vos o ver, que mais deremos porém a todos
;
porque o eipi-

ligeyros correm elles l morte,que vófoutros rico com que os difeorre o feu Autnor ,

tvida \tende-vos por homens para muyto vay voando anto , que o nao pode em.

pouco, quandovireis ,que hum Cortezío parelharanoflapenna.iLfonaodeyxare.

ferve com mais lealdade a hum Príncipe mos paíTar os que nos fizerem advertir

daterra,porganharlheagraça f
qm vóf- no cffencial da fua efcritura. Nem ler*

outros aoCeíeílial •, & que hum Soldado, praticável neíte nolTo eftylo individuar

por hum fumo de gloria,& pelo. defejo da tudo o que a fertilidade do feu entendi-

pobre ganância, que efperado faque da vi- mento vay defcobrmdo. E efpero ,
que

toria,pekja com os inimigos, & em tudo me defeulpem as demoras,«kM
mais valero[amente,quevb[oiitros porvew explicado deita Epiftola do Legundo

cer o demónio , o mundo , & a vò[outros Paulo,por ver que fao neceflanas ao fub-

mefmos, &ganhar comiffo o Reyuo,&a ftancialdafua vida,na3 menos maravi-

gloria immortal. Rogo-vospois, pelo que lhofa nas fua. obras, que myítenofa nas

amais anofo Senhor JESUChrifio , não fuás palavras.

[eiais [roxos,nem remifos
\
porque a for- 4 . Todo o argumento , fe bem ad-

ca quebraoarco, & a froxidão o animo ; vertimos nas prtmeyras entradas deita

*& pelo contrario a Divina Efcritura en- prodigiofa carta, hehum^confelho.com

fina, que fe fortalecerá a alma trabalhando, que Santolgnacio perfuade^a feus hlhos

Procuray de avivar,& manter em vófou: douscuydados imporcant4aimos a ot>



Livro Quinto. ,.ô
fcrvancia do feu Inítimto :& tão igual. & Santos. B por ido diz, que a exoertn^ nccdftrios ambos, que naoV tórt^.;d&Sò?myã&,

unguchum do outro, mais que na ex. os fervorofos nofervJ Oivmo górfotenfaodopnmeyro, quehe a perfeyção aquella alegria
, que nefta vida f- nl£rchg10ra intrometendo a feu ten/po o dífcjaradqSrin^

fegundo^queheoeítudo das fciencias. difpõem a vencer as dífficuldadSo.

f^L^f
rt 1Z,qUC

ív
m gra

?,
dc mi ^rneíía vitoria as delicias do Maná efíolaçao de ver, como a Divina Magcíh. condido. Conclue finalmente eíle 2deda,ent0>& aos fubditos,& mento , lembrando o valor do pSo^hosquetemnaqueHeCollegiodeCo. correípondenteàobngacão lEimbra, para crefeerem cada dia mais em to da Companhia , o &ii tóo enar» .

«Z '& V1
-

r

f

U
Í
C

-

E
°,
U^ VCZ ,h£S aí' íeus fiihos «*« os telmds fó da fua fa'.

SS£S3 'Crà
r

,gUa
J

a obr1^^ v^o
, mas também os le va a tr ze ou

tn f'?
c?^fpondcrcm com o fiai tros ao conhecimento de Deos,por íc.ws léus princípios; feijão for com ex. rernfeus filhos daquclles que diz a Eftraordmano, & exceilente aproveyta- critura ;Qs queenU^Kly

las. Vay continuando com eíTe meímo asEarellas.
allumpto, & os faz entender, que faô im 6 E para Santo lanado recomrnAM.

25?
& a aC

!

d/V P?r int*biar
»
& enfw fanto, & foiído fundamento. Porque ffi?quecerosdefejosde crefeerno efpirito, dandohúa nova Rdigião, que el?e aíe& na fimni E depois de lhes aconfe, ria foffe hãa imitaçaõ

S
do Aporto! do^ de"^ar que fe/a tao v vo feu fcryor da c ^ Apottolado de

Pvrfeyçao,comoodasfciencia S,!hesfaz torno Inftiíuto,que havia fer de fc&advertir, queadifFerençaqueha em ma- filhos: & vendo que o £ víno Meftre

1S±íThntre
?

S Cftudi0f?' & ne* dos doze difd
P'
jlos cfcolhrdos po eíle

fn&J2 ^
3"10'"1

í
que íe vè no Por *âo terem feiencia algfia adquirida

SESES^*^ ""««vê- osfez Meílresdomundo
ê
todo,p

qI qt
fií«l i£

mcfm0S
>
& 0S rcndldos à lhes infundio o Efpirito Santo -SuS ti

«StÍa

r?£f?
fort

1í
qUenã° bemSantoIgnacio^queosSg

feusfílhnc
gn

?
CI
?

"eí
J
acarta a panhia não íó feflfcm luzes do mundofoi filhos menos cuydado de ferem fci- fendo Santos, mas também fcien™ Do

Wl^nt^fF^** * ««"^ que Chrifto So^toJ
^^f|?j1VE°^^Íaflle0s^^a que feus difcipulos foíTem luminofos

mais c fo

E

S hCS
¥
onídha^uc fa ?â° & que os coafundadores da fuiS f

tóoenSíSIrtu**^ das letras, juntamente a edificaíTem obrando & iu-

Sudo ™ P '?'f
ay0r Caí°'^or Zlírem P rt>ga^^ i & cfcrcvendo? EpoSi'ttS^«ra^^^ queen;Sau

b
loeleg«atamb GmhumFeg

P
uní

£s vírníí
' q gUC a hu Í^P"80 do Apoílolo para imitador dos prilev

£Sfe?CKrftt - JParaofLrtáoSanto,como
PrSiiptr o lagraao do elpirito. o levou ao terceyro Ceo, donde vevr.

bre^íla mt°ta
m
ncL

q
a

U

f ^TV? ^**°^™ **£*£&&^K^^^^l^l^ eílaó en^^cidas as fuás EÍiftolas,rras, repetindo muy tas vezes as diligé • ouaes as de S PeHm <? ín,A ^ c -11"
cias nercíTaria.; a okr^t, • - t Ti-

t
iJ

i

aesasac;:),
|
earo^'Joao,& Santiago,

mm f^;
obfervanaa oo Infti- exhalando todos tanta fraarancia devir

Ffij «r Vio
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340 Vifa do Tatridrcha Santo Ignàcw de Loyola,

Vio mais o Santo Fundador da ros de Santo Ignacio, o grande Cardeal

Comoanhia ter a Igreja Doutores nas Roberto Belarmino de nobiliffimo for

ou trás íagrad as Religiões,hum S, Jcro- gue , fobrinho do Pontífice Marcello I .

mmo hum S. Gregório,hum Santo A- & natural de Monte Pohciano na ToU

ooftinho, hum Santo Thomàs, &hum cana,creadologocomoleyte dasvirw

S. Boaventura, que a defendem , & illuf- des dos piiffimos pays. E comtao fingu-

íraQ,taò Santo?, como Sábios 5 & com lares indícios do que havia de fer , que

elles'outros muytos do mefmo efplen. de idade de féis para fete annos ,]a fc en-

dor. OsAthanaíIos,osBafilics,cs Am- fayavapara Sacerdcte,& Pregador, le-

brofios,os Cyriilos , osNazianzenos, vantando Altares, & íormando pulpi-

cs Hilários, os Anfeimcs, todos^ ou- tos, para que o viffem imitar o que clie

trás mais luzes , que alumtaõ o mundo via fazer aos de hum , & outro exera-

com as feiencias,& fal da terra , para o cio. Porque com a fingeleza de menino

nrefervar dos vícios > & ceníervar nelle diíTe a iua mãy cftando na Igreja ,
que o

as virtudes.E levadodcíta coníideraçaõ haviaõfey to Cardeal 5 & depois de lhe

Santo Ignacio , que para a fua empreza reprimir a mãy a innocencia do que dl.

da maycTr gloria de Decs, devião feres zia,acreiccotou continuando co amei-

filhos da Companhia outros íemelhãtes; ma galantaria pueril, que havia de ler,

losoos começou ater deíde o feu nafei- comohumdos que eftavaó pintados no

minto nos Companheyrosque eícolheo, teclo da Igreja,& eftes erao os quadros

nara cooperarem com cllc ao mefmo fim dos feus Doutores. N ao difeordarao

taô exemplares nas virtudes,como illuf- também deftes myítenofos vaticínios

três por letras, pois todos craô Douto, os princípios da fantidade tutura,que ja

res graduados na fagrada Thcologia : & era advertida de muytos ; & tao refpey-

entre elles efeolhidos pelos Summos tada dos mefmos meninos ,
comqueia

Pontífices Laynes ,& Salmeyraõ , para tratava na eíchola, onde aprendia a Arte

defenfores da Igreja no fagrado Conci- da Mufica, que em elle entrando todos

lio Tridentino , onde eraõ viftos como fe sbítinhaõ do que diziaó, U da natural.

Santos,& cuvidoscomo Meíires. inclinação entre os daquclla primeyra

idade. Foy devotiilimo , & amiciílimo

*- " ™
do jejum, & modeftia , ainda nos annos

CAPITULO XIV. da puericia, em que fe naô praticaô eftas

v irtudes, St naó menos da pureza, que

De Santa tenaáo Ghrificadornosfilhos confervouilleza por toda a vida,& jà

da Companhia por virtudes }& letras. trazia radicada deíde o feu principio.^.

.7 trando na Companhia aos dezaíete an.

*
X. nos de idade, jà ínftgne nas letras huma-

nas , &o foy depois nas fagradas , eítii»

£ ^TAÕfóemvidaáttendeo Santo dando as,&enfnando as,& exercitan-

I\I Ignacio às mayorias da gloria do as pelo difeurfo de quarenta annos,

de Deos por meyo da feiencia , & íabe- & admirando em todas de tal forte ,
que

dória de
P
Ls filhos , mas ainda depois na5 fem fundamento fe dl»a

.haver^ k

de fua morte elles as continuâraó,como participado a feiencia do Efpinto Santo,

o tem v.fto o mundo, & nòs agora,ainda naó obftantc confiar do feu aturavel ef.

cue em muyto recopilado mappa , & éf* tudo. Para o proveyto das letras fe fez

tTeytoTa/rodaremosaver.SÍràopri- Meftre distinguis Latinas , Grega ,
&

Sevro dos poucos, que farey lembrados Hebraica , & revo vendo os tratados de

nelle lugar, depois dos que jàdeyxamos quatrocentos AuthoresMg ma<

contados no numero dos Companhey, terias, compoz hum de Scn^b^
n\ tu

r
-.v
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eh/àí?icis

f quc jà tinha lido antes de en- que naó fó comprehendia a feiencia das
trará ler a fagrada Theologia.no qual ad. TheologiasEfcholaítica, Moral,& Myf.
vertia quaes obras eraójctrtamewe fuás, tica,mas também as noticias dos Con-
» quaesduvidofas,ou fuppoítas.Oque cílios Cathoíicos, a liçaõ dos Santos Pa*
oeu occafiaõ, para q delle diíTeííc o Car« dres, & das fagradas Efcrituras com -s
dcal DefitíerioScaglia da Ordem de S. fuás explicações , & commentarios ia
Domingos, o que Santo Agoftinho diffe das Hiílorias Ecclefiafticas,& finalmen.
de S. Jeronymo,& outros de Sãto Tho- te a dos fundamentos de todos os Dos .mas Belarmino em qualquer matéria, matiftas, Começou logo Belarmino a ferque fc lhe propõem

, coftuma difeorrer temidode todo oSeptemptriaóHereti-
com tanta expediçaõ,& promptidaÓ,co. co , confeílando eftc temor os mefmos
motoGososmais Authores,que temh- Hereges, entre os quaes Uritekero ce-do. O Papa Clemente VIII. na creaçaõ lebradiflimo nos íeus tempos , & Inglezdo Cardeal Belarmino diíTe : Que para de naçaõ dizia , que era Belarmino humdia nao reconhecia entaó outro igual na lutador invencível, com quem nenhú dos
ciência : Huncdigimus^ma parem non Hereíiarchas fe atreveriaõ a fahir a cã-
babet Lede ia Det

, quoad doíírwam. So po, & a cujos argumentos ninguém po-
bre todo cite folido fundamento affen. dena refponder:& íe houveífe algum s
toua fua maravilhofa obra dasContro» que preíumiíTe poder vencello, feria ti'
veríias da te contra todos os Hereíiar. dodelles meímos por louco. A cftc fc
cas,qucosaflòmbrou ,&confundio,Sc guia também afíim mefmo intimidado
admirou ao mundo todo. Naõ era me
nos, mas igual, & fe diííermos , que che
goua fermais o eftudo das fuás virtu
des, que o das letras, naõ fera fem muy

Theodoro Beza,o qual vendooprimey.
rotomo das Centúrias de Belarmino,
diíTe em vozes publicas : Eíie livro fó
nos lança a todos por terra. E com eftes

ta razão. Porque a fua fabedona , & fan- foraó muytos os qae fe confeíTavaõ ren
tidade fempre andarão de parelha j & didos a^ Belarmino, muytos também os
companhia taoilluftre, que parece fem- que feconvertiaô, muytos os que fe que-
pre fecompetiaõ no púlpito pregando, naõ vingar da fua doutrina , impondo*& no zelo de encaminhar as almas a Deos lhe muytas falsidades na fua vida
imitando aos Apoftolos. Naõ lhe faltava I0 Nada porém tinhaõ que dizero merecimento da penitencia

, porqus eftes inimigos de Belarmino contra a fua
craafpcrajncmodaOraçaô

, porque era religiofa vida, vivendo fempre exempla-
frequente; nem o da paciência , porque riffimoemtodasas virtudes,admirando
lha apurarão vários achaques

j
nem o do a todos o retiro , que fazia das eftima-martyno defejado, porque o efpero a em ções peuoaes juftamente merecidas fen.

aiguas occaíiocs, fobrandoihs fempre o do Reycor, Provincial. Cardeal ,& Arce.
das |m aiSj virtudes, que teve todas em bifpodèCapua,nas quaes Dignidades
aito grão de perfeyçaõ. fempre a fua vida em tudo o que cilas lhe

permittiaó, foy de Religiofo da Compa-
§' H- nhiá de JESUS i & também o feria no

L_
Pontificado, para o quallhe naõ faltavão

Ho em Roma as Controverfias votos, fe a morte,ou a íua humildade taõ
com digniíTimaeftimaçaõ, & foy poderofa, como dia ,a não divertiffe. E

a pnmeyra Cadeyra, que deita impor- com efta rara humildade concordava o
tantiffima matéria fe levantou na Repu. ardente zelo de fervir à Igreja Catholi-
blica Chriíta

; & Belarmino o primeyro, ca defde que foy chamado a Roma, para
que a fiiftenrou , admirando entaó, & fer Theologo de hum Pontífice até o
ainda hoje ao mundo a fua capacidade , Pontificado de outro , luftrando igual-

Ff iij mente
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mente as fuás letras, & as fuás virtudes por conhecidos indicios foy fingular

em beneficio da mefma Igreja,& gover- mente myfteriofa , mcftrando ]k defde

no Pontifício. então a Companhia o grande filho que

ii E aos merecimentos de taó fan. concebia no noviciado das virtudes. E

to Varaó naô faltou Deos cem as lar- ainda que no das letras, quando come»

gas remunerações defua liberalidade : çouo eftudo da Filofofia, quiz então

por fuás orações fahiaò os demónios Deos, que etle não parecefle o que havia

dos corpos: das horas de íua frequente de fer , continuando depois o meíno

contemplação vinha taô arrebatado , & Curfo Filofoíico tão avanrejado aos íeus

abforto, como nellas havia eftado, fendo condifcipulos, logo moftrou o que foy,

muytas vezes vifto o fica rofto abraza- &no mefmo tempo fevio, que nos dous

do, como de hum Serafim. Teve poder cuydadosdafabedoria, & fantidade em

fobre as enfermidades, virtude contra o Francifco naõ fó erão parecidas em fe

elemento do fogo,dominio fobre os pcy. competirem eftas duas perfeyções da ai •

xes. Apparecco em vida em hum lugar manos extremos do exercicio de cada

eftando delle muyto aufente em outro: húa -, mas também em fer elle tal , que

logrou húa vifita , & converíaçaõ com tão abforto ie achava às vezes efte no-

hum Anjo: profetizou fucceffos futu- vo exerekante das virtudes^ letras,ap-

ros, & conheceo encubertos : & finalmê- plicando a hum eftudo o entendimento

te diffe qual havia de fer o dia da lua todo, como toda a vontade a outro.

1} Entrando jà no mar dos eftudos

da Theofogia , mais voando , que nave-

gando, furcou a fua immenfa esfera efte

Argonauta das feiendas, fendo tão fín.

gularizadodifcipulo, que os feus Mef.

três ingenuamente confeflavão haver

muyto que aprender das fuás admiráveis

morte,& fez crer a certeza da fua gloria.

£. IÍT.

12 £~\ Segunde filho da Compa.

\J nhia douto , & Santo , dos

muyto s , que a ílluítràraõ com vir-

tudes, & letras igualmente admiráveis ,
reflexõesA argucias, eníinando no mel-

heo Padre Francifco Soares Granaten- mo tempo o diícipulo que aprendia , 6c

fe , venerado por Serafim no amor de aprendendo o Meftre que enfinava. En-

Deos ,& na labedoria por hum Santo treeftescuydadosdeeftudante,como fe

Agoftinho. Teve illuftre nafeimento ,
jàfofíe veterano Meftre .fahio có aquel-

naõ fó pelo fangue herdado, mas tam, las luzes da Metafiíica, que hoje admi.

bem pelo efplendor de húa luz , que fe rão os íeus eftudiofos. E foy muyto

vio fobre o apofento da íua cafa na hora mais que ifto a eleyção, que fizerão os

em que nafeia , como prognoílico do illuftnfTjmos Varões da Companhia o

muytoque havia deluzir no mundofei- Padre Martim Guterres, & o Padre Bal

ente,&fanto. Sendo de annos compe

tentes para os eftudos, deu a elles o íeu

principio na Univerfidade de Salaman-

ca. Vencendo também logo os priracy-

ros aflaltos da natureza, dos quaes tri-

unfou taõ generofamente, que por toda

afuavidaconfervoua graça bautifmal,

thazar Alvares da fabederia do Irmão

Francifco Soares , ainda que então fó

paífante, para que defendeífe aquella ad«

miravel propoíição do grande Padre

Meftre João de Ávila, quando diffe, que

a Alma de Maria Santiílima havia tido

mais graça , que todos os homens , &
para realce mayor da fciencia.Entrou na Anjos juntos: de forte, que fe encraffem

Companhia contando dezafeis annos , em balança a graça de todas as mais crea-

vencidas primeyro as diííiculdadcs, com turas de húa parte,& da outra a graça de

que a força do amor ,& íangue lhe qui- Maria, pezariamais a graça de Maria,

zeraõ impedir a vocação Divina , a qual que a de todas as mais creaturas. E apu-
r rou
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rou tanto oírmaõFraicifco aííim o feu
engenhofo eftudo, como a Tua cordeal
devoção a Maria Santiffí na , que fobre
rodo o elevado elogio merecido entre os
mayores Meftres por eíta fua maravi
lhola obra; a mefma puriffima Virgem,
apparecendo ao glorioío Martyr Mar.
rim Guterres

, que em alta contempla»
ç?õ citava louvando a Deos nas immen»
fas perfeyçóes de fua Santiffí ma Mãy ,
lhe veyo agradecer o obfequio de haver
clle mandado ao Irmão Francifco Soa-
res, tomaíTe a empreza de ampliar as
fuás glorias , dizendolhe,que fe dava
por bem fervida do acerto, & devoção
com que Franciíco as havia manifcíhito*
E cfte incomparável louvor da Mãy de
Deos a eíia obra de Soares, não fó orne»
receo ellc eícrevendo, ckdifputando;
mas ainda fuítenrando, Sc defendendo
com conhecido applaufo a mefma pro.
pcíiçaõna mefma Univeríidsde de bales
n;anca , não òbíiantes as repugnancias
antecedentes, com que Ihequeriáo fav
zer rifear nas fuás conclulcçs a novida-
de daditapropofição.

14, PaíTandodedifcipulo a Meírre,
leo Fiíofofía em Saíamanca,& depois em
Segóvia : andados alguns tempos leo
Theologia em Valhadolid,& cm Roma

$

& tomando a Hefpanha a leo em Alcalà,
& dahi indo outra vez a Salamanca, deu
principio às impreffões da íua Theolo-
gia, cõ o pnmeyro tomo de Incarnatiene
ferbiDruinu ao qua! fe forão feguindo
os mtlyíos, de que eílão enriquecidas as
mais íiluftres livrarias. Leo a Cadcyra
de Prima em Coimbra , graduando fe
pnmeyro na Univerfídade de Evora.Sa-
hio a luz o tomo dos feus Opufculos na
matéria de /tó/«V)eítimado,& louvado
pelo Summo Fontifice

$ & do meímo
modo o que efereveo em defenfa da Fé
contra os erros Anglicanos, que entre
todos os que não nomeamos , per não
eítendermos efte epilogo de argumentos
dasTuas letras eximias ,mereceo o feli.

cifiimo applaufo de Vitoriofo contra
aquellashereíias.

Quinto» 341

§. IV.

1 j éT\ Compendio das fuás heróicas

%,J virtudes, & conhecida fanti-

dade^qucheoluítre encomendado por
í>anto Ignacio juntamente com o das Ie«

trás, também fera abreviado; mas baf»

tante paraoconceyto geralmente gran-
de, q ue efie Varaó taõ eximio tem mere *

eido entre rodos os que lhe fabemono-
me. O efplendor das feiencias nunca fe

vio nelje fem o da humildade
; porque

efta fempre o fazia modeítamente re.

pugnante a todas as honras/jue mais por
obediência , que por inclinação as con.
fenda: como foraò as das faculdades Ii-

teriaes > que confentío fe deíTem à citam-
pa. As vozes que mais o mortifícavãoj
eraõ as dos feus louvores i porque todas
lhecobriaôoroítode hua corada corti*
na demodefiia : & aílim foy vifto, quarí «

do lhediíFerãõ,quc o inculcavaõ para
Geral da Companhia :quando o Conde
de Salinas,& feu pay D* Diogo da Sylvaj

& Mcndoça, ajoelhados a feus pés lhe
pediaóâbençaõjcomoa Santo : quando
nos adros públicos da Univerfidâde de
Coimbra o citaváõ, como Author das
opiniões, que fe defendiaõ : quando ao
entrar húa vez na Cidade de Santiago,fe
ouvioacclamádode toda a fua Nobre-
za, & pouco menos que adorado de to-
do o povo: quando o feu Provincial o
Padre Gil Gonzales lhe mandou , que
logo acabados os feus eftudos,entraífea
ler Theologia aos noífos Rciigiofos/em
primeyrofe deter na liçaõ de Filofofia;
•& clle ainda das honras dèfta Cadeyra fe
confeífava indigmííimo* E quando com
todo o feu esforço recufava as da liçaõ
de Prima em Coimbra , óíFerecida pela
Mageítade Real, dizendo aos que o ar-
guhiaõ de divertir da Religião da Com.
panhia aquella honra: que o naõ conde-
naria eílaMây por fazer hum feu filho
o queellaenfína a todos nasiiçces>que
íhcC dà de não aceytarem Dignidades-
Entendendo quando eítaya em Roma,

m
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cue o Pontífice Paulo V. o queria ter comos exemplos das fuás virtudes 9 por

junco a fi , fez extremos pela fahida da aproveytar o tempo ncceffariç a nofla

Cúria, por evitar algúa das honras Pon. efcrituca,os favores^ illuftraçoes, que

tificiasí* certamente ainda eftando dei. logrou na fua Oraçaó , faõ manitcltos

la aufente três vezes fe defembaraçou índices das virtudes , que lhe merecia©

do honorifico grilhão do Capcllo ofFc ettas delicias.
, A (

recido pelo mcfmo Pontífice. Aonde a 1 7 Foy vifto abíorto rodeado o ícu

fua rara humildade fe pudera fem duvi- rofto de luz , & levantado na altura de

darnais cclipfar comas lombrasdavai- cinco palmas ;em fallando.de Ucos,pnn-

dade, quaes faõ as da aura popular , & cipalmente facramentado , as palavras

prefumpçaõ do faber , ahi fe viaõ luftrar eraõ da pratica , & as íufpeníoes da ai-

mais os pontos do feu religio.fo abati. .ma. VeyodoCco a trazer,,
& dar a a-

raento.Porque muytas vezes jà deyxan* grada Communhao a hum Irmão Reli.

do de moftrar o quanto fabia, jà confen ,
giofo da Companhia feu companneyro

tindonasapparencias de que outros fe demuytos annos, que fe achava em hua

jubanem íaber outro tanto, ou tal vez herdade deíerta,defejofodecommungar,

Inaís • recoihia as velas , com que hia & naõ havia alh quem lhe latishzeífe cf.

voando pelo mar da fabedoria > por fal- tedefejo. Asmelmas experiências de fa-

var os bayxos, em que poderia naufra- vorecido gozava, quando difcorna ,011

Sar a humildade. E porque em outra eícreviaexcellencias de Maria bantiíli-

occafiaó pref.dindo a buas Conclulôcs ma;& pagou eíla foberana Princeza, com

da matem de Auxilus ,fe vio obrigado a maó taò liberal ao Venerável Padre Soa-

dizer , que tinha na memoria todas as res efte emprego nos feu* louvores, que

obras de Santo Agoíhnho, para moftrar apparecendo hua vez a outro feu cordeal

que nellas fe naó acharia a fentença com devoto, trazia junto de C ao Padre Fran-

queo arsuenre queria infirmar a fua cifeo, & lhe chamava feu Padre ;& torao

opinião ; com todos os exceíTos da fua mais outras as vezes, nas quaes torao

humildade quiz caftigar o que poderia viftos a Mãy de Deos , & efte feu devo»

parecer arrogância , até com a peniten. tiffimo Padre.Teveo dom das profecias,

cia, que por eíla chegou a pedir afeuSu- o da faudedos«corpos por fuás relíquias,

perior
& o dos milagres , contando-íe entre el-

16
'

AíTentando fobreeftetaó Colido lespormuytofmgularodos feus eícn.

fundamento de todas as outras virtu- tos,acc!amadosporprodigioíospor yo-

des,as queemtodaa fua vida exercitou zes;doCeo,para onde voou abemdita

o Venerável Padre Francifco Soares , alma, tendo dito pouco antes de elpirar,

bem fe pôde entender,quanto ellas o il« que não cuydava, que era tao fuave o

luítràraó. A íua obediência de filho da morrer.

Companhia ."a fua manfidaô de Cordey

ro: a fua pobreza irmã da fua humilda-

de : a fua caíhdade de Anjo : a fua auíte.

ridade de penitente , & mortificado , &
de abftinente : a fua paciência , hum mu.

ro contra as injurias , contradições , &

£. V.
j

l Erceyro filho de Santo Ignacio

douto,& Santo , foy o Padre

Gabriel Vafques, natural dehúa povoa-

calumnias da íua doutrina : o feu amor çáo pouco diftante de Belmonte ,
tra-

do próximo, qual era o de Deos : o feu zendologonofeunafciroentocomano*

filencio emparelhado com o feu eftudo, brezade feus afeendentes finalada.nua

& com a fua contemplação , & trato fa . Eílrella nas coftas, & duas como coroi-

miliar com Deos,&amor da folidaó- E nhasnacabeça> que logo torao prognot-

aindaque naõ provemos eftes conceytos ticos do que viria a fer no mundo tao
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finalado infante com Iuzes,& coroas. Ef- nh j ,& depois a Efcholaílica em Madrid.
tudandooCurfo de Filofofía na Uni- A famadafuafabedoriao chamou a Ro*
verfídade de Alcalà com raõ grande ven. ma, donde querendo voltar para a Uni-
tagem,que excedia aos condifcipulosi verítdade de Alcalà, fe dizia naquellas
no meímo tempo guiado pela luz indi- efcholas da Cabeça do mundo antes da
cante da íua Eftrella deyxou as vaidades íua partida : Si Pater Vafques abit , tota
do mundo, & entrou na Companhia, dá- fcholaperit.

do no Noviciado moítras muyto exem. s 9 Porém quiz Deos , que efte Sol
piares das virtudes , & fantidade

, que dafhcologia deíde Alcalà, como de fo -

Iheilluftràraõavidatoda : & como as lar nativo das íuas letras, illuftraífe o
deu também logo em fahindo da eíchola mundocom os rayos da íua labedoria
íanta dos Noviços,para as literárias da eftampada nos muytos volumes, que do
Uniyerfidade de Alcalà. Porque ouvin- íeu engenho , eftudo , & penna lãhirão a
do duas lições de Theologia , húa na
Univeríidadc,& outra no nofíò Collc.
gio, que diclava odoutiífimo Padre Af.
fonfo Deza, em ambas não parecia no»
vato principiante, fendo ainda difcipu

luz. O Padre Francifco Soares , outro
luminofo da fabedoria do mefmo tem»
po , não perdia diligencia algúa para
haver os eferitos de Vafques ;.& para
moftrara todos, quanto elle tinha me-

Io. Dava tao boa conta de bua, & outra, recido no mundo o nome de Douto
principalmente nos tempos das confe. apontava parahum dos feus tomos , que
rencias, depois de acabado o das lições , tinha à viíta, & dizia .• Efit verdadeyra*
que obrigava aos eftudantes daquelles mente he Autkor.Dhw lhe chamava En-
geraesaoirem ouvir, quando propunha genhofo Féniz.E Alarcão Nêãar Theò.
os íeusargumcntos,dizendo todos :Va- logicnm. Muy tos Hereges fe eonfeíTa:
mos ver ao Irmão do orelinho pardo vão vencidos dos feus argumentos &
(porque a/fim andava cingido) como entre elies hum muyto privado do íeu
aperta ao Mertre. E foy muyto applau- Rey , tendo antes por idolatria a adora,
dida huaoccafiao deftes apertos jporque ção das Imagens; depois deier oqueef-
o íeu Meítre o Doutor Deza,como defa- creveo Vafques fobre efta matéria, abo-
fiando ao difcipulo com oquejhehavia minava a tenacidade do feu engenho,
ds armar em certas Conclufões

j eíle de-
fafio não recufou o Irmão Vafques. £ fa.

bendo fe na Univerfidade o dia da con-
tenda entre tão agudos arguentes, con-
correrão todos ao theatro , onde fe ha-
vião de armar , & quebrar as lanças de
tão raros engenhos de Meftre ,& Diíci-
pulo. N&o íe quebravão húas, íatisfey.
tos es argumentos, fem logo fe armarem

§. VI.

20 Uão j altamente merecia Va&
quês os elogios das fuás le-

tras , & ainda hoje a fama de
feunome ; diremos nos agora o que en»
taõ diziaõ outros, & era grande prova o
umverfaicanceyto dos que o conhecia©.

outras, demandando-fe novas fatisfa. Hum Cathedratico de Prima de Cano-
coes. As repoftas nao fe ouvião fem re- nes diíTe, que quando coníukava ao Pa .

gicas, nem as loluções íem inflancias : dre Vafques fobre algum ponto da fuá& quando aos que eítavão de fora pare. faculdade, com a fua fetença fe lhe fr
cia concluir hum aooutro, logo fe vião rava toda a duvida. Ootro de Maeiftertaambos igualmente fuperiopes. Acabados de Prima em Salamanca lhe chamava ra-

£ a
C

uv
de Th

f?
lop > da/<3^1 yo das Efcholas, pela fubtUeza, & preííafez aftos públicos em Alcalà ,& Toledo com que fatisfazia a qualquer eontro.

comadmiradafatisfaçãOileoprimeyro verfia de feiencias. Outro Lente de
a Cad.yraae Theologia Moral em Oca^ Theologia da Univeríidadc de Alcalà:

VtriitJ*
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Utrittfque theologi* aternum decm. O rava o leu veftido , fcm depender da ar •

Doutor Diana lhe dà o nome de Féniz te de quem cuydava da roupana do Col-

dos Engenhos. O Padre Luís de Torres: legio. Fugia do ufo de algúa alfaya.no-

o de Acoftinho Heípanhol. O Padre va, chegando a ter a que o cobria quan.

Dio°o de A!arcaò,o de Soí da Academia tio fahia í ora , mais de trinta annos. A

Complutenfe. E como eftas , &-aigúas abftincnciana meia era exemplariama ;

ainda ma yores,faó outras muytas as ac- & tal era a fua obediência ,
dcyxando

clamaçõcsdafabsdoriadcVafqucs,quc muytas vezes de eferever as razoes do

bem podcràõ fupoor verdadeyras os q que compunha, em ouvindo o iioal de

checarem a ler cfte breve epilogo dos obedecer. Da fua perpetua pureza , &
que aqui eferevemos. coftumes Angélicos , diflc Frey Bafilio

Si Ifto he o que o mundo dizia de de Leão,Cathedratico Salamantico, que

Vafques,&oque elle dizia de íi, atten* era o Padre Vafques , Vir qmdm animi

dendoaofeubayxiffimoconceyco, & ao candore.morumfunute.&probime^non

feu nada • era o que repetio muytas ve- mnus qnlrn ingemo,dotfrina >& crudttto-

zesnas horasda meditação do feu co- ne ctlebris.E omcfaoqmz dizer, quem

nhccimcntoproprio.Emhuaoccafiãodc lhechamou Anjo na vida, & no entendi-

oppoftosà Cadcyrade Veípera ,ouvin- mento j&quem confiderava ncllecom.

do fc louvar muyto por huns,logo ie ia- pctidoras as virtudes,& as letras
; & to.

hioda prefençadetodo oconcurfo da» dos os que chorarão a fua morte tao ian .

cuelleaclo, dizendo, que em fua vida ta, como havia fido a fua vida. titã aca*

nunca tivera igual pena. Depois de fe bou com hum fò dia de enfermidade ,
&

lhe haver detido a impreííaô do feu pri- com codosos mais que viveo de glorio,

meyro tomo fobre a primeyra parte de fos merecimentos,quc o Ceo quiz mol-

SantoThomàs ,naqual lhe notavão aU trarcom hua grande luz, que nclla ic

Sua propofiçáo; a quem o ocrfuadia, que vio íobre a cafa.ondc cipirou,&na mei;

as eLncWc, por não fe arnfear a fica. ma hora de feu ditofo traníko. E nao

rernfepukados todos os feus eferitos, muytos dias depois confiou de hua re-

dige, que efía perda era de pouco porte. velaça5 de fua gloria, que lo tivera [três

Eáfenãoobftante ferral a cravação de horas de Purgatório,

hõas Conclufóes com outras daqucila 22 O doutiffimo Padre Thomas

matéria, que tirados aquelles pontos, Sanches reconhecido por tal entre todos

feria neceíTario deíencayxar todos, fe N. os mayorcs Meftres , que o tratarão, 6c

R. Padre iulgaflc, que íem aquella cor» depois por todos os que tem lido os léus

recçaó otomofenão .
imprimiífc ;dlc o eferitos; no que imprioiío de Matrimo-

nio fentiria , ainda que não íó efíe , nio % naé houve Author , que nao leííe ,

mas também todos os mais ficaíTem ef. nem deyxou que dar a ler, fc íabera to-

cufadosr&queofim dos feus eferitos, dososmais,q como Oráculo da rheo-

fôera a gloria de Deos em ferviço da logia moral oconmltao. Naoha livraria

Isreja, & da Companhia. Frequenta de doutos,que eftejafem os léus Com.

mente hia ajudar ao cozinheyro , ainda rnentarios, cKiaiando^os como I exto,

fendo Mcítre, & também quando era aindaosprofeflTores de hum, & outro

deannosmais antigos. Com etfahumil- Direyto, dizen-io todos, que por fi lo.

dade fazia grande parelha a pobreza, af< faz opinião. Lendo o Pontífice Clemen;.

fim a de fua peííoa, como a de feu apo. te VIII. húa queftao, que elle havia difr

fento. Nunca fe lhe ouvio palavra de putadoem R.oma,diffe, que nas mate-

murmuração, & era ja fabido quanto cl- rias, que tratava efte Author , nao havia

letambemanáo queriaouvir. Imitando femelhante.E Paulo V. avaliando o pre-

aS. Franciíco Xavier, ellcmeímo repa- ço doqueellas importavao.publicamete
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Ihechamoucxccllentiffimo.&cftrcma. maUattafimeidade; fóraStáS fttroicai«Jo Hefpanhol. Merecerão também as as fuás acções, que nos (ervem"de exern-(uas letras eftaniefma excellenaa nas plos/oimtcavcisporquemtiveíreaa™.
Cadcyras, & Tnbunaes , aonde hla en . ca, de que o enriquecco a berahdfdjtao (como vay hoje ) o lublime nome de Dtvina. Foy perpetuamente ternosSanches, ,unto com o da fua fabedoría. E feus Oráculos crtó o Santiflimo sTcrapor fer.efta ,aô admirável , ainda hoje mento

, JBSU3 crucificado , £ Marialenteomundotodoodefvio.quetevea Satitiffima .• a fua Oraçaó , & rfto comfua grande Summa íobre os Mandamen. Deos, fem ma.s ferias
5

, que as nre-ifc«os,que ia
;

começavaa.mprimir;porquc Ped.o ,& alcançou dos Superiores i "lficamos prtvadosdaquelle incomparável viver como NoviçoentreoSíos h?thefouro, poftoqueclle por fua humd- vendo pr.meyro confeguido^ oue tidade nemporpalavras moftrava fenti- feus deíeytos' na perfeyeaa reuefoía Ómento algum por efta perda- Nem fepo. maadaffeoPadrePÍovSa retbrlr

ta" aSÍ*"
mCn°S

r
a<r0mbr0 í Va"à ° «fpinio,qu« tinha pêra aodepoTde

nrin^ „ 'f°T°
feTÍ P°'S l0§° "DS hh" d0 Noviciado. Ê naõ poX dev-prinapios dos feus eftudos, como de- xardefergloriofo ooccidente ni mnrpo,s noa feus progrertos , moftrava o te, quem unto tempo vWa na c f? doCeo o que dellefe poderia efperar. Por. fanroor.enteda fua^id . Iffi™ o' „r

que.para ler receb.do na Companhia.mi- traó as deraonftraçóes pubUcas dVX
lagrofamentelhetirouaSanttmma V,r. gios do «eu funeral^ porfiadas dií4ngem hum .mpedtmento , que tinha na das, que fe ipplicàrfõ píra*L r o fa,pronunca baftante para o incapacitar , fanto cadávercom os Rofarios & have,

deletras l
ê?Z?T°f"lT&* d° S '***'**^"CM»£aç letras. E vendo dle fechada a porta tido , acoupanhando-fe eftes devnm»da Companhiaporeuefeutnculpaveld,. obfe JUios com lagrLs p' s,& f3ofey o da natureza pediocom tantaeiS- fas lembranças da fua nrefencáaeexem*cac a, como fe, a Mana Santiffima a ex. pios dignosde toda aSk '

pediçaodcqueneceíutava.quclogore.
jj. Naó paflamos a fl„r £ t

penttnamentefahto dapreíença dS feu ça dt outros
P
muy?osfi tos"* <£mna'

evtóitatTmud
f
CZ

1
i&C!,'na »h^^^dospor feu SantoKev dencta deite milagre facil.tou a fua dador para o eftudi de letras & virm

otetrin
'S^

5
V
E á

°T*, ' Pa" ° ^SPb^uefenadema i da" cVfritun
'

ore"S ,

d°S fe,,S e
?
udoS

?
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°r gl°ri
/ do fcr ' daí« fó fofcm copiados com a brevi

M?v£Ç£i*
fa

-
ed0na da hnm™ dadedoquedeyxamosâtoTftca Z.

encontra r.'
P™'^ 1™™ Wà° "o mfignes Varões,IWe reconhece

dê*3 oS foatnna
'

fdift° 7 *. """

^

1"^

"

aô*8*
lip ar^n^

vuu:>ua ll*a penna. fc. dilto zamos j remetemos os curiofos dfíla«

que jugav, co^ cantas

b

& íík ? í"' ^-S Qnd' e^^ád^ volSmes j&
faculdades ' "°^^

-
malS

Ç
e,a? ma

?
s

L
dos ^ac ««M eAi -

-T-. n,.r • ,
mar, razem a íaber a todos.que os maic

ndii^SS^ê^^ dosíeusAuthorestaõgrandrno^d!

v»r o,3r^? *
° ^U*zeffem^s di quiriraô entre os Doutos,como entre os

las letrasTJrT^dlt
?
dâS W^^S«dSSSS

dos « íc™ &r",fíCaÇa0 d0S fentl* ce yt0 commum,que fe forma das letras,

à?«ul?T*tJ£ ?
ayX0CS inte"°res> & virtudes da Companhia,nelle achariana qual, diz Santo Igaacio, confífte a vivo o muyto que íL filhos tem dado

qU6



. 3 4$ V'M do Tatriarcha Sa

que fazer aos'mais celebrados prelos

de quafí dous íeculos, na5 íó nas impreí-

fôes de matérias Efcholafticas, mas tam.

bem nas Moraes, nas Efcrituras,nas Cc-

cionatorias,& nas Afceticas-E neíTe mef.

mo conceyto univerfal da Companhia fe

lhes reprefentarà hua igual veneraça5

às acções heróicas de feus filhos , eferi-

tas nas fuás honorificas, & exemplares

vidas, depois de regiftadas pelas ponde-

rações de todos, reíultando de todo ef-

te luzimentodefabedoria,& fantidade

para Santo Ignacio o feu merecido nome

deGlorificador.

CAPITULO XV.

Dosfilhos da Companhia illupes por

virtudest&letras em Portugal.

*5 NAõ fallaremos de todos , co-

mo nem de todos os outros

filhos da Companhia Doutos,& Santos

deyxamos jà feyta lembrança ; mas fó

dos poucos , que por breve compendio

lhe dêmos lugar neft a nofla Hiftona. E

porque o luttre das virtudes,& letras,

quando aflentaõ fobre o efplendor do

fangue, ainda augmentaõa harmonia das

mais prezadas eftimações j fó de quatro

deites Lummofos (porque naõ pode fer

de todos ) fazemos aqui memoria : & he

o primeyro o P. Gonçalo da Sylveira.

^6 Dos eftudantes actuaes em

Coimbra foraô chamados a Roma por

Santo Ignacio alguns de mais conheci-

das efperanças , para ajuntarem com

o; exercício das letras , a edificação

das virtudes da primitiva Compa»

nhia. E de três , que mandou o P.M.Si.

maõ, foy hum o P. Gonçalo da Sylveira,

illuftre filho do Conde de Sortelha, &
humdosilluítriífimos filhos daCompa.

nhia, por fer do numero dos feus glo»

riofos Martyres.O qual no caminho que

tomou para Roma, fe graduou Meftre

cm Theologiana Univerfidade deGan-

nto Igiiãcio de Loyola,

dia: Sc depois de chegado àqúella Cúria,

8c alli conhecido naò menos por nobre-

za , que feiencia , o foy também por ían»

tidade, que jade Portugal levou muyto

cultivada: & pelo curfo dos annos de

fua vida , até fe coroar com a gloria de

Martyr, a confirmou com heróicos ex«

emplos de todas as virtudes. A fua rara

humildade no abatimento da própria

peííòa, exercício defprezivel de honras,

amor da pobreza, & fanto ódio das vai-

dadesdo mundo, era de tal medida , que

difficultava, &í ainda impoflibilitava a

igualdade da fua imitação. EÔa oobri-

gava a fefingir perdido de juizo,para que

a Rainha Dona Catharina o não chamaf.

feàprefença de duas Damas, que eráo

fuás ínteyras irmãs,& por lhes dar o gof.

to de o verem, o fazia vir violentado:

& ainda que cilas, por lhe conhecerem a

fantidade da fua doutrina ,& a affecladâ

afpereza com que às arguhia dos feus

defeytos , entretecendo mal entrouxa»

das palavras, (mas par iflo mefmo bem
comportas ) as reprehendia j affim o que.

riáo ouvir, &defejavão ver. E elle por

não perder nettas vifitas a grangeana

dofeuefpirito,nãoíc pejava da pobre-,

za dovcliido com que lhes apparecia,

fendo elle tal, que pouco diítava de af-

querofo.Nclle fe criavão os innumera^

veis viventes ,& conhecidos atormen-

tadores dos corpos dos pobres , fem fa

querer facudir daquella mortificação

por lhe dar que padecer, &ter em que

fe dífprezar,ainda fabendo o muyto que

fe deíagradavão os feus mais chegados

por fangue, daquella fua virtude.

27 Da Gafa,& Condado de Sorte-

lha não queria q ue lhe déíTem o lugar,&
nome que nella tinha ;& nem ainda per.

guntadoporhum Cònfeííbr lho deu a

faber, rcfpondendo, que nãoera matéria

depeccadoaquelhequeria ouvir naco-

fiffaó. Os que agora lerem a pequena

parte da maravilhofa vida defte filho da

Companhia , poderáõ conferir com a

TheologiaEícholaítica,emque elle foy

graduado,os grãos daMyftica aqueti-
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it ™™'
d°' * ° feU

r
Santo

J
Pamar=I>i' larga,* bemmerecida efcritura , a nctilhe encomendava na fua grande carta có. ca que agora damos das virtudes & li

felheyradaperfeyçaóde ambas. Equan- tras do Padre Franeifco de Meníola'to feextremou na fant.dade
, bem fe in. Ponuguez,& naturalde Lisboa ôonalfere d, uarara pemteca, exemplar mor. efmaltfndocom a fciencL,* f°ntidade ot,fiea{,o,&celeft,aesv 1 | 1taS,aIcacontem. efplendor do feu nobre nafómenra e„plaçao, cordiahflima devoção a Mar,a ^«asmedidasdeSanraf&dcTo' f'bantiíDma , & finalmente de todos os eundo a «hnrr^fa ?' ° ' „

fcusconhccidosaffeaos & defejos* 2 ^£m^^^^
coroa do martyno , peI qual fempre lhos.

B ' *™ aícus fi
"

fufpirava.
r

: t e a , . .

de hum,& outro Dircvto Civil &• r* aST-E íi
""guiares talentos , o

nonico teve aooIalS nnZ iÍ.7 ?r
dcf"cvla Vt™m °^ibus mmeris abfolu.

moS.PorfuamortraucLTmn^ ^P^orem^Religtofum perfeãum.Dcy^

onde morrerão outros - ficarão mai« SUií !
vida, porque f6 contava

obras fuás dignas ^mefmaeftTm^ íT!1 & <
'
U
J
atro annos

i °* C ômen .

Dcítasfahio fKo faSSlSíSS ^
sdosIlyr

r
os^^ys em três tomos:

PemteutU , íjàp^^âcrt £ fe G^fo»^ de admiráveis af-

prelo tinha^fpofto huríEr- *** - *
Humanas Com a inf*

bem quafi acabados os Commentarifw h! c í -
;

T? ÍTcm grandes voIumes
in primampmem S.Thom mtl^ d° Ad7C?

t0
» Q^^efma ,&

29 EwõporacabTmasiàem^nc ^^^«^NaôlhTemprcftou
pfirMffiSCSZS ouvoralgum, porque tinha ttW a

ffluytas virtudes • finPuL nmSln!. Jo*», quçm por breve epitáfio o deu a

ardLechaSade; SSSSSS SfiSES^^os enfermos, que vifitava com edifiS. ri j ÍT "i?*?" Ie,ras Por 'ró 1:'

vafrequenc^JadrconCdaS tadord° doutor Máximo S.JerWmo'
cia, amável.frabmdade?exempla

P
r zelo r J * A^»lhuaf°™todeftc filho da

daobfervanciareltóo^&Séftb»
C°"?P«*iadouto ;íc quanto luzioco.

lenropara**&£££&t Zto%£3tZ3£S HS
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ír
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3 Ndirr

maS
Pa

a

r
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* <q fírf4 í/o Tatrianha Santo Ignaeio de Loyola,

rLnto era profunda afua humildade, d vaô concordes o cfplcndordasletras,

Sas«aWs virtudes,quc nellati- & o das virtudes , filiando íobre o pn.

„£õ o fundamento : o ddfpresi das mcyrotomoda Ccocc^^eto
honras do mundo , o efquecimento do com o Padre Franctfco de Mcndoça,em

o â poderia parecer governo fuperior, fpeãaU doãrtn^ t & ptetms^c^u
«a a raiz donde brotavaó a vig.lantc mou, que temia muyto fejfcinftuôuo.

obfervancia do feu Inftituto j I a fua fo o trabalho daquellc cftudo, fc eHe

admirável abftinencia,naó fó a da mefa, naõ íervuTe para obem d» falvaçao dos

mastambemadofomno, porque nunca qucochegaflemaler._

dava efte defeanço natural ao corpo u A fua vocação para a Compa»

deíudo.Naóopoderiaõ arguir de nhia foy myfteriofa ;
porque fendo de

ocio,& mcnosdedefeyto algum na cô- poucos annos, &ja proxi^os à fo. c„ .

poftura,&modeftiareligiofa. Adifci- trada na ReUgiao , fajuo hum dia^o

phna eradetodosos dias* o cilicio ain- Templo da invocação N. SenhoradaEf.

5a quando pregava ;cm tempo de enfer. cada contíguo à Igreja do Convento de

mo?cinSaoc(rrpocc,m húa cadca,para S. Domingos , dizem que aconfelhado

mõdXr«sà mortificação. Porcfta pela May di:Deos para,í«rtfto£iCom-

oaSta appareciaõ reguladas as perfey. panhia. Dado pois todo à f<£
oca° dc

côSda^açaôVdo trato familiír com Maria Santiífima, cultivou defde o No-

DcosTdVUoçaôa Maria Santifiíma, & vioado com taõ profundas raizesopn-

fírequcnciado
$
Sacramento da Peniten- mcyro exerciciodas fuás virtudes em

da queTra repeúda difpofiçaõ para o obfcquio,&fucceffivofcrviçodamcfma

d ^ ftgrada ÉShariftia. A lua ardente Senhora, que tanto fe extremou em fer

charidade ofez pedir muytas vezes as feu filho,como da Companhia j & com

M flóes uh amirinas: a fua pobreza , tanta travaçaôdchúas virtudes cornou,

aflímapeíroal,comoado apofínto,eraô trás, que por todas"f^iaWaunu
colno ffua pureza,& cega obediência, forme pcrfeyçaó. A humildade era de

£2*WmM& correfpondeo a toda a medida,o dcfprezo da aura popu .

rutdl?ormorte,paírandoafuSbemdita
lar de toda a admiração,& tal também a

%£^^^&^W&m^ aufteridadeemtudooquepodiaferaf.

£Soutor,emLeaô de Franç»,vindo flicçaõ do corpo. A mefa era de porfiada

deRoma para Portugal, abftinencia, mortificando o goftonatu.

,i O Padre tebaftiaõ Barradas ral, que lhe podia dar a limitada porção

faz parelha com o Padre Francífco de do feu alimento ;
porque com conhecida

Mendoça,tambçmPortuguez, natural induftria o tomava , quando ja ficava in-

deLisboa & denobre afeendencia, & fipido. A cama compoz muytas vezes de

hum dos filhos de Santo Ignaçio»que fa. ortigas, & anao alimpava da commua ,
&

zemo gloriofo numero dclantos, & Sa. mordaz praea do corpo human , fcm
bios. Profcírou a feiencia 4a fchetonca, Écu,bcm podemos dizcr,que o pcrfeguia

daFiloíbfia,das Letras (agradas, que aOm penitencias, vigílias, oração conti.

interpretou cm Coimbra,ÍEyoraA as nua ác muytashoras dejoclho , fcu»

dacSncionatoria,que lhe deraô o no. poucasasdaa tanoyte.Ovcftidoíobre

^ deApoftolo ímprimio quatro to- fero mais humilde, amda aífim oabor-

mosdeCommentarios fpbre aConcor, recia,felhoqueria6darnoyo;&oçhe.

Suangclica,l& nos ficou para obra gavaaufartaõ velho , que ja nao t nha

pofthumao ímltinerarium fiiorm, Ifr forma de vertido ,nem podia femr de

raelin^gyptointerrampromtffioms.E algumprcíhmo. >

^rque^mpíe cm toda ajuavida an, 35 A pobreza do apofento era co.
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moodapeflba,&comccftiadoncccflà. cncõcomo aos fubditos obededaõ osnoparaofeucítudo, fcm aparato de li. que eraô Superiores , ^overnavaõ aosvros

, dependendo dos da livraria com- Sacerdotes os que ainda era IrmáV&mua da Caía , com o traba ho de os ir fe onl*»** *s-u*i I irmãos, <x

fôesdas índias, afirmando, que IhecnC tevSSSâS^SSSm^íÁ
tar,aav.da,fcv.fle,quc en, quanto era «fitaçSo^fteSttpcrta"* fubdfto era'deforcasparair.morrcrncllas,houvef. taófingular.quedaadSmendTdeh.l

ieeidocomtodososSacramenroUap. «fiSÇSwSSSfetó
plaud,do com a mefma acclamaçaõ de então todo abfortono da alma E fnv

assasassa sfesaê^s

' 4 ino* cortava. qUem fcrvla à mcfa j advertindolhe , que

w TÍT
naodewafcrcomeftivd.o queranrofe

•' liU detinha em fe comer. E-foy eAa húa das

2« T* AflWv, !il«. j
íufpenfões doefpirito , que às vezes ó

3 P rr5tv i

nU
?
Cr° d0S ^* abftrah,ão, & erão viíhs dos que o con!

letraí
' cx

5
mP,âres^ virtudes, & verfavão aflim abforto. As fuás repetitetras compare aqui remos obfervado, das elevações erâo as da frequente Orapor fer efcnra a carra de Sanro Ignacio, ção, na qual eítudando o exercido d«

tos aos feus filhos da penitencia de Por. via aprendido a feiencia pelos fel •
rugal, aoquefoyoprimcyroReyror do chegou a merecer acomparacáoS
aiuafanridadc&fcicnciaoelevavaõao í?m como clle na Ind?a?

g' J af?

lupcriorado dos que Santo Ignacio nef-
ta lua carta queria que foflem douros, & n çtv
Sanrosj& lhe damos aqui lugar, anres

S n>
c"rcI»do nas letras > quc depois como filho de Santol^acTone

l.mi.andolhc as penitencias ., vendo fc rambemhumdosexempffrefdavkmdt!
Ggij &

'i«



:

1

s

2 1 1 l^fit do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

L íciencia da Companhia. E para que foy viflo enlevado cm deljciofos «ttsfis,

ainda hoie,&todoo mais tempo futuro &nellcs gozava celeftes favores. Teve

feviffemiuntos cftes dous predicados revelações de fegredos; de Deos, fenco

de douto, & Santo, anda pelas mãos de hum deites o do ameaçado cafligo da

todo, o cathecifmoda Doutrina Chrif- nono Reyno, que elle queriaio fuípen*

tá naquella Cartilha afiim chamada , por deíre a Divina Miíencordia,& o Senhor

íer de pequeno volume ; na qual a fa- fallandolhe da fagrada Hoftia comarti-

sradaTheologia , fendo eíludo de ho- culadas vozes, duas vezes lhe diíTe,quc

mens muyto grandes ,fe eftà vendo pra- o deyxaffe caftigar. Foy temido dos de

tkada por meninos,& juntamente o le. momos, amado dos peccadores , exem.

vantado zelo do feu Author eultivan- plariffimonas virtudes, que emparelha-

do virtudes logo nos primeyros annes das com as fuás letras,& conheada pru-

ã^ puericia Catholica. Eíle foy o pn. dencia o fízeraó digniuW Pre.ado na

meyro livro que fahio a luz em Portugal, Companhia mihtance , & glonofo nino

& nelle por meyo da fua doutrina he o de Santo Ignacio na triunfante.

Padre Marcoshum perpetuo Miíliona- 39 Defta mefma clafle de Doutores

rio ainda depois de morto ,& humeon. emletras, & Santos por virtudes foy o

tmuâdo Meíire das doutrinas , nas que Padre Gafpar Gcnfalves, começando lo-

depois fcizia o Padre Ignacio Martins, goa íer iníigne nas letras humanas ,kn-

lendo pela mefma Cartilha as poítillas do afuaCadeyraemCoimbra,dondeera

dos meninos Chriftãos, & ainda hoje fa- natural , & alli entrou na Companhia,

íem os Padres mais doutos da Compa- Depois na Umvetíidack de Évora toy

nhia,2UÍando todos para o Ceo as al- graduado Doutor em Theologia:& poc

mas,quedaquelleprimeyroleytefealK fer eruditiffimo nas línguas Latina,

mentao. E quandonaó foffem outras as Grega,& Hebraica, foy muyto applau-

virtudes deite iníigne Varaõ , fundadas dtdo Lente da fagrada Eícntura: & naô-

na rara humildade com que mô enco. menos affamado Pregador pelos adrm-
r

bria, mas antes inculcava o feu inferior raveis talentos de reprefentaçao , & elo»

nafeimento : efta fó do feu grande zelo quencia. E poíto que naõ ficarão as luas

da falvaçaó das almas , que ainda vive obras na eítampa, & as fepultou ou alua

nefta Cartilha, poíio que pequeno par* humildade, ou o noffo defcuydo 5
naofa-

todos feus eftudos,bafta parao íingu- hiraóda lembrança dosprimeyros,queo

larizar na fabedona , & fantidade , guia-, tratarão, & depois da tradição dos que

do oek grande Carta de Santo Ignacio, lf>e admirarão as íuas virtudes.li cy muy-

que imos moralizando. ;
to humilde , muyto pobre, muytoxnco.

28 O Padre Leaó Henriques, quejà lhido, muyto modelto, muyto mdepen-

era douto Canonifta antes de entrar na dente de valimento de Principesco Cor*

Companhia, onde fe fez também douto dcal Infante, & o Senhor D. Duarte Du-

Theologo, com poucos annos de idade , que de Guimarães , de quem era Con-

fie também de Religião , leo Thcologta feflbr, fem trazer os olhos na Uberalida-

Moral aos decaía, veneradas , & muyto de dafua maõ, ou para li , ou para feus

reconhecidas as fuás letras pelo Doutor parentes. Apparecendo em Roma onde-

Martim de Afpicueta Navarro, Lente na, foraó reconhecidas as fuás letras,& vir-

Univerfidade de Coimbra ; & por iílò tudesde todaaquella illuftre Corte ,- o

nao tem menor nome na lembrança dos Pontifíce Xifto V- o eícoiheo para feu

feientes, &fantos Varões de Portugal. Deputado com outro para a revida ,&

Era de continuada Oraçaó, que por fete emenda da fagrada Bíblia» Encfte tempo

horas nos dia fépre ajoelhado,& na mef- fe recolheo à Gafa de Provação de Santo

ma poftura rezava o Officio Divino: André, para morrer entre os Noviços,
s cheyo
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chcyo de muyros grãos de merecimen. de animo, para na5 ceder aosim&èdime
to, cultivados na íua ultima idadc,entre tas do ferviço de Dcos j eraõ frutos dò
afervorofa devoção dos que nelle vi. fcualcnradocfpirito. Affimviveo & af
viao,aprendendo a perfeyçaõ dosfeus fim chegou a dirofa hora da fua morte

'

pnmcyrosannos. na qual fe houve entre aquelles ílnaes,'
4.0 O Padre Pedro da Fonfeca foy que no fim da peregrinação de fua vidao pnmeyro

, que na Univcrfidadc de moíMraõ a todos, aífim aos decaía, co.Loimbra ko Filoíofia , & com louvor mo aos de outras Famílias Religiofa*
máximo explicou a Ariftoteles. E foy «cconcurfo dos de fora, o caminho que

SfeL?^^^^"!?^^;3 ^^-^^P-aoportoda Bei!»,
diefiou nos noílos eíiudos géraes a opi
niaõdeSciencia media, para conciliar a
liberdade humana com a prefeiencia Di-
vina

;
a qual opinião depois approvàraõ,

& ampliarão Molina , Soares, Vafques,
Leílk>,& outros muy tos. Efcreveohum

venturança*

§. V.

Ematemos as abreviadas eferí«
ruras das virtudes , & letrascopiofo Tratado da Dialcdhca, doutro dos filhos da Companhia em Por SSde Metafifica, que verteo de língua Grç, com a do P.dre Luis de Molina, quebra

ganaL«ina,&illuftroucomcruditi«ri. cftrangcyro
; mas porque acabou osmos Commentanos, muyto louvados dousannosde notado em Portuga!

í^fc ãnC
f c°

à

T'
E
1
and0a° * ÚC?01S nas d^ s Univeríidad s

8
ddPadre Fonfeca eftas fuás letras hum aO Coimbra , ft Évora fbreceo em virtu!

fentomuytolevantadonafenedosdou. des,& letras, como logo diremos

i

, f«tos da Companhia
j mereceo também o numero com os Varões Santos-, & dou-mefmononumerodos Santos , íeguido tos em Portugal. Depois de recebido naa recomendação de Santo Ignacio para Cõmpanhiade idade de dezoyto annos

fcus filhos, eícntana carta , a qual te o Padre Luis de Molina,naniíal da Ci-mos acompanhado com as noíTas refle . dade de Cucnca, veyo para Portugal ain:
xoesFoygrandeexemplardev^tude,, daa tempo de encher nedles os doul an-& fendo muytas vezes digniffimo Supe- nos de noviciado. Eaffirncono na Uni^nor na Companhia, com oexerciciode verfidaJc de AlcaUfe fazia nomeadotodas confervava, & adiantava a obfer. por Abular engenho ,& grande capaci-SSÍ f™F? P™to*e

i
«lo • dade de letras quando entrou na Com,ío,&defvelado. E nao era de menos ed(- panhia» depois na de Évora , lendo as

w!?nl
PrTV° Cfpl

f
lt

i
3ai naS admu Cadcyras d* Vefpera , & Pr ma , fubioravesobrasde íua piedade em ferviço ao Ma^ftcriodasVciencias^uehoievc.

do próximo, & principalmente em Lif. nera, & celebra o mundo, lidas asrWboa correndopor conta da íua vigilan. vilhofas obras, que deu àeftampa dero.
cia, ôcdirecçao

, o augmento cfpirirual d. a Thcologia , das Partes de Santode varias caías de recolhimentos
, deíti. Thomis, da Concórdia da graça ,& danados para claufura de íugey tos de tau Liberdade, & da matéria de Juftitia , em

bososfexosOPótificeCregorioXlIÍ. féis tomos, comprehendendcSés'to& Fihppe 1 1.Rey de Hcfpanha , com cf- do o Direyto Ovil ,& naó fallando empecialcuydado fe vahaõ deftes talentos outros muytos , & avultados dcrlwsatol adre Fonfeca, para reformação de feus, que fe naó imprimirão pelos fepul-coítumes, cultura de Virtudes,* guia tara morceem Madrid, pouco depois de
dcconfcjcncias. A fua oração, filencio, fer chegado de Portugal. Eftc Varaóchandade, comderaçaõ de neceffitados, pois , era taó douto, & de taô grande
benevolência, affabikdadc,* çonftwcia conceyto de letras na Univerfidade de

Gg iij Coimbra,
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CAPITULO XVI.

Continua a lição da Carta do Santo Patrii

are ha, qite deyxamos lida atê a reco*

meudaçúoâe virtudest& letras

defeusflhos.

4» m Melhor parte da vida de San.

3 54
Vida do Tatriarcba Santo Ignacio de Lojola,

Coimbra i que para Lente de Prima foy _ __

igualmcntepedido.com o Padre Soares,

pacíeolhadehaverde fer, ou hum ,
ou

outro, & também como Soares iniigne

no eftudo das virtudes, foy de tanta

mortificação , que efta o chegou quafi a

impcflibilitar para o exercício do Ma»

giíkrio : & naô fem favor de Deos aca-

rtou a líçaô doÇurfo de Artes , & logo

o entrou a ler em Coimbra por quatro

annosinteyros, & depois cm Évora por

continuado tempo o de Theologia, fem

dcfcmparelharneftaíua vida as letras das JT\ tolgnacio, heaqueoíazpre.

virtudes. Muyto exemplar na pobreza fcnte,& fallandocom feus filhos ^ por*

de fua pe{foa,& cubículo, onde para fua que em quanto elles o ouvem nas fuás

devoção fó tinha húa Imagem de Chrif* canas, íc lhes reprefenta vivo, como fe

to, eftampadaempapeli&naõcráde me* confiderava S. Paulo nasEpiftolas , que

nos edificação ,& abítinencia de mefa , enviava'a feus difcipulos , indo tantas

ainda quando os annos lhe 'difpenfavaô vezes a fallar com elles , quantas craô as

aloua (insularidade. Taó humilde, que quelhes eferevia : Ecce tertio vento aâ,

naõ deu ao prelo as fuás obras , fenaó vos. E íc elle por virtude do eípinto os

mandado pelos Superiores : & taõ fora cfiimava cartas por elle efencas : Epip-,

das arrogâncias do íaber
,
que naõ def« U mpavos efiis [cripta W cordtbus no'

prezava o parecer dirigido , nem duvi-; flris, quantas vezes os gerava Como fi*

dofo |nas repoftas do que era pergunta- lhos : Elidi ,
qmstterumparturio&xixns

do.E quem afíim era douto,& Santo,bem tantas fe lia a fi mefmo nelles, como em

fe ajuftava aos dictames de Santo Igna- cartas vivas ; EpiftoU nofira vos ejits. ET

cio, induftriando a feus filhos com tanta eítacarta de Santo Ignacio , que imos

applicaçaó de fantidadc,como fabedoria. jendo eílà tão animada com o feu eípin-

Para confiar por mais avultada confir. to
?
que bem podemos dizer , que elle

maçaó o fruto literário aflim encomen- mefmo he carta viva para feus filhos , ou

dado
;
pedia a louvável curiofidade dos que efta fua carta he elle mefmo i Epiftol*

que goftaõ da doçura das letras, que ao Jcripta in cordtbus nojirw. Vamos logo

menos por compendio numeraíTemos os ouvindo o q neíh carta diz Santo lgna-

Authores da Cõpanhia,& as fuás obras, cio a feus filhos,& juntamente fe irà ad«

Mas por demandar ifto hua diíFufiífima vertindo,quc ellemefmohc acarta , &
digreíTaôdanoíraHiftoria,deyxamosde que os filhos entaõlendo, ainda por mo-

adminiítraraoseftudioíos efteappeteci- domaisfuperior,queode Paulo, eráo as

do prato de letras ;bafta íó dizermos, fuás cartas ;
porque elles crão cartas fem

quetemaCompanhiadadoaoprclohum efereverem , ôc Ignacio he carta efere-

tomo de grande vulto fó dos nomes dos vendo.

feus Authores, & das fuás obras. E que Depois de lhes encomendar nella a

agora fe imprime outrojde naõ menor irmandadedas letras com as virtudes,

corpo, para o qual jà fe contaô mais de pafla a lembrarlhes , que íaó filhos da

fere mil volumes de toda a variedade de Companhia,& obrigados às lcys da íua

matérias: & fó em Veneza fe imprimirão milícia , advertindolhes a pontualidade

mais de cem de letras Humanas. com que Chrifto
J
ESUS paga aos alif-

tados na fua Companhia os íuldos pro »

mettidos por feus ferviços.

§•11-

w
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àegozar da herança dagloria. Ecomo fe
S *

"' iudo W CJeado tanto ) fo(Je nada,on poL
a--//?, rrr -jm- ,

C0,elkKm$**tP* hefò o que lhe ficava, CeA aobafiaprofejfar vidafublime , fe vos da porfoldo,fazendo>fe em carne Ir.com perfeyçãojenãofaz o que o feu mão, na Cruz preço , no Divino Pm da
efado requer

j
porquefendo de outro modo, Enchandia mantimento

, & companheiroImsdira Jeremias : Maldito he aquelle
t danofa peregrinação. Oh comohe forcoro

quefaz cor,'negligencia as obras do Se- dizer, que he pregmçofo,&vã SoldadZnhot.E S.Paulo : De quantos correm a quem tantas pagas
,& de tão grade foldocarreyra, hum[cheque ha de alcançar a não bafião spara que/e querpor ellas fíalZjoya.,^ que nao fera coroadofenãoaqneU te,& afervorizz a trabalhar no fervico

le que legitimamente pelejar. Sobre tudo & honra de hum Príncipe tão liberal À
ITvifrifTZ

€Xe
Tr

ÍS

7 T°
r
f

e tí0 di- no '****** P^r benefícios tHjEÒUSGhnJto, ernodefejodejuaglo* altos,&que tantolhe cuftkrão > Pois porna, & falvaçao das almas, que rtmio a tão fe difpr a obrar coufas dignas do feu amor.grande cuHafua. E vos ha de mover aif, parece a nojjo modo de dizer, que fe efaue.
to o ejpecial titulo, que tendes defer convo. ceode quem era,& como quefedefpoiol dacados & efcritosnaifia dafua milícia ne. fua própria ptrfeytifima felicidade \ tara
fia Lo-npanhia

h &digoefpecialtitulo,por* que nófontros foffemos participantes frqm tendes outros muytos géraes,& verda • companheyros nelk, tomando elle , &car.
deyrammte muy poderofos

, que vos obri- regando fedas noffas miferias , para as ti.
gaoatrabalharemfeuferviço. raranófoutros dos noffos hombros,quereiO foldofeu betado quanto em o natural do fer vendido por redemir , infamado por
tendes,quantofois % & quanto podeis , por- glorificar, viver pobre por enriquecer .á-
que elle vo lo deu,elle vos conferva,& mi. morrer entre deshonras , & tormentos Te
1emofer,ayida,&aalmacomtodasasfuas condenado

} por damos vida immortaLó-
potencias,& perfeycoes, & o corpo com to- kmaventurada.
dos osfeus exercícios. Soldofeu fao osdons Ingrata he, fora de todo o termo*/*? de
efpiranaes dagraça, com os quais tão fe fummamente rebelde coração, o que comtu*
nignamente, & com tanta liberalidade vos do ifto mofe abranda,& nãlvl a obrira.prove & vos enriquece cada dia ,comofe. çãoemqueefla defervir khonra, é*£9 -

nao lhe honvefeisfido inimigos , & rebeU tia deJESUChrifio. Porem fe vófoutros
des. òoldofufao os incomparáveis bens da achegais a ver,& vendou vos fentis in.
gloria, dos quaes vos nadadofiel promefa, fiammar nos defejosiguaes a voífa cbrka-& femque de nada lhe venha mterefe : ção, que tendes de vos empresário ouzmh
paravofoutros os tem aparelhados com os to da honra,& do ferviço deDeos.emtem.
thefmros de fuaprópria felicidade, para f po e/lais de mofirar com as obras a efficacia
participando de fuás Divinas perfeyfoes , dos voffos defejos. Vede onde hoje he hon.
Jejaispor uma o de charidade , o que elle he raiaafua Divina Magefiade, onde conhe-
por propriedade defua naturez*. Soldo feu cida afua infinita bondade, &paciencia*
Jinalmentehe todo ajuefie grande Univer* onde reverenciada a fua immenfa trande-
fo, & todo quanto corporal

, & efpiritual , za, onde obedecida a fuafantifllnã venta-
abraça,&comprehenie

í
porque ha obri- de. Antes não^fenão vede com extremagado a que vosfiryão, nao fo mente aquef. dor, como o feufanto nome he em tantos lu-

tascreaturas,quehadebayxo dosQosJe* gares, ounãoconhecido,oudefpuzado,&
nao também as que ejho na fua altiffima blasfemado : como a doutrina de Chrifio
Corte,fim exceptuar algãa das Angélicas eterna Sabedoria, he refiflida e efqmcido o
jerarquias

} porque todos os Anjosfat def feu exemplo, & opreço defeu preciofofan.
tmados parafervirafalvação dos que hão gue em certa maneyra por nojja parte per.

didok

l<:'É

\
II
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2 c6 Fida do Tatriarcba Santo Ignacio àe Loyoia,

dido , m mintofú tao poucos os que fe io ainda hoje por meyo das fuás Fpiílo»

aproveytJdelíe. Vede tachem aos voffos las vay gerando os íeus : Filiou, mos ite*

próximos imagens da Santifimafrindade, rnmpammo.oàc Ignacionao tem para.

à capazesdefuaglona^ervidos de todo do na geração dos feus. So dos que fe

o mundo, templos do Efpirito Santo, mem* puderaó numerar n 3 armo ck 1710. nas

brosdeChnlkrefgatadoskcufia de um* trinta & fcte Províncias, íao vinte mil

us dores, infamas ,& derramamento de novecentos noventa & oy to, dos quaes

fan*M.mídtgo>tmqiiegrmde abifmo eraô Sacerdotes nove mil novecentos

demíeriasfedm

m

W profundam- cincoenta* ictc.Eíoosquc ^hirao^

«TJeilJrtnciaStem Le feras tempeft*- Província de Portugal para as Miífocs

*»* ifô«o* <*« »*^^ > ^* d° one"re
,

a£e °ff
n°

f

dc e 7 x

ç
f
fr2

outraspJyxoes^n que perigaò combatidos numcrodcaczmUfcifccntos & féis. b

7 Zsmmgos lifimis* & inviflveis, por çlh foma poder* v« os deftros

á-ariicodeperdsr,nao bía vida tempo- Anthm«icos,quanios fenao por todos,

raLnao htmcabedalde riquezas caducas, os de quafidousícculoa depois q Ignacio

fenao o Reyno, & afelicidade immortal,& começou a formar as tuas Milícias, pro.

J
decahirnaswiferiís intoleráveis do fogo pondolhcsaqudlcsfoldos,dcqfazmcn-

eterno. Daqui pajfay a ver a vofa obriga* Çaó neíía íua carta , q imos comentando.

cé [me he rejiaurar quanto pofflvel vos E fe o numere,
dosfeus Sotdados

;

attirn

for ahonrade JESUChrifh Redemptor heincomputavcl,domcfmo modo nem-

no ífk & de ajudar a que fe falvem as ah termmavel o glonoio dos feus trabalhos

míquefeperâem: & vereis quão devido portodo aqucllc mundo,aondc tcmchc,

S*L cornuda ainânííria , & trabalho gado os feus Miffionanos , ou fcyto af-

Jshrmeismílrumentos idóneos da Vivi- íento as Praças de Armas do cipmto,

mgraçaiPara tao gloriofofierificio. Ma- nas quacsfc habilitao para as fuás Cam.

yorment fendo tai poucos os Operários** panhas cftes conquiftadores de a rnas.E

S bufqíemas fuás conveniências, fenao ainda feria muy to maisimpoffivel, ecm,

asde7ESUChri(lo;pelo que tantomais húafoHiftona,«>moaqucagoraproie.S esforçar \arafnppnr afalta guimos , qmzeffemos fazei«embranca

<fc ,*r«,mJ» he major a graça, quepa. dos íeus bem merecidos íoldos,& renw.

ratai emprego Deos vos commumea em nerados terviços , decorrendo pelos

Zífffí Zrí,JS theatros do Umverfo , em que forao re-
aquefta vocação. ^^ ^ ^.^ ^òcs de ^^

~
jj j #

Poíto porém , que Jir agora a ver tudo
s '

"

naó feria empreza com effeyto;de hua

'.M r\ Uantoeíxecfpirito,& doqué- g P*» e ^0 muyto que deyxamos neftc

VJ cia , que na preíente carta de íilencio, faremos algua memoria
,
ainda

Santolánaciofeadmira,tenha de ferhe. queporfer a fua matéria imuíivel ,
mais

uSSí^EpiftoIasdcS.Paulo, di. as admirações d que os olhos aspodem

raõosquc jàtemlido as deíiezeloío da de algum moao ponderar.

gloria de Deos, & agora ler as do feu

lingular imitador. E ainda muyto me. §' LY'

lhor, fe quizer fazer memoria das liftas ^^
dos legitima combatentes, difeiplina- ^ J~>

Efdeotempo, cm quc fe c-

doS pSrhum,&outroApoíiolo ;
por. \J parou dogremio diJggf

nue do numero dos filhos de Paulo, naó infcliciffimo Rcy de Inglaterra Heuri-

pódefazer termo a lembrança dos ho- queVHI.no annode 15 U^™oantc±

.mens • & o dos filhos de Ignacio naó ca . merecido o nome de Dcfenfor da t e
;
õc

beemhuafó hiítoria: o efpirito de Pau- depois dsfc declarar cabe.a da igreja

t
-
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Anglicana contra a Pontifícia, perfc
guindo feno feu Reyno,& também em
Efcocia,& Hybernia a Religião Catho*
liça, os filhos de Santo Ignacio , por naõ
dcfmerecerem os foldos de íçus vetera-
nos combatentes, naó largarão <j|eampo>
porque occultos,& disfarçados no tra»

ge, animando, & cultivando aChriftan-
dademuycoàcuíta dos cruéis torrneii*

tos, & exquifitas mortes, que padece»
raótodos os que foraõ deícubertos , &
declarados por Catholicos Romanos,
gtangeàraõpara Deos a gloria aípiradá
por Santo ignacio,& adquirida por feus
filhos. Nem hoje os que vivem em Ca.
tas, ou Seminários da Companhia fora
de Inglaterra,ondefe habilitaõporcftu.
dos, para depois virem a trabalhar neíta
glonofa vinha do Senhor, &os q actual,
mente a culttvaõ, ainda queeftes menos
em numero , faó taó poucos , que naõ
componhaó húa Província dè trezentos
&-cincoenta, dos quacs && Sacerdotes
duzentos& trintas mfc
47 Os efeondidos, Sc disfarçados

cm numero em Londres, do que em Ef*
coda, & Hybernia fugeytos a hum Su«
períor, como íeu Provincial , para coa-
íervaçaõ, •& pratica do governo da Cõ-^
panhia • faóos^ue andaó em continuado
rifco,& frequentemente moleftados com
as penofascauteiasdeque dependem as
fuás laboriofas vidas, íe he que fe podem
chamar vivos efíes meyo* enterrados;
porque quando OS defenterravaõ os feus
perfeguidorcsjíaíriaõ para ferem mortos.
Naó daremos nòs noticia de todos,pois
íòbre ferem muytos,de algunia naó de-'
raó os Hifloriadores da Gowpanhia-,
porque a naõtiveràó,& afèptíltàraõ os
tempos. Porém daquelles, Gueaté o an-
no de 1 6 1 6. tiveraõ a fortuna- tia coroa,-
& palmado martyrio, emquécònfiítia ^
pezo eterno dosíeus toldos

$ pede ara.
zaô, que façamos muycó rdevidas me-
morias. .,./;

.-..-....,
, ,. .

•Hl*

j

C A PI t U L O XVII.

Dos Mifionarios da Companhiadefcub&r.
tos

%& mortospelos Hereges de Ingla.
terra t depois denegada' a obediên-

cia ao Pontífice Roman opor

Henrique VIII.

.

.'".;

Ti
^zcn^° (°. ^mbrança,& ainda

I. e (Ta recopilada do& mais anti-
gos deites laureados do martyrio> fera 6
pnmeyro dos poucos de que fallaremosi
o P.Edmundo Campiano, nafcido na il*

luftre Cidade de Londres , de agudifft*
mo engenho, &cffe bem cultivado com
exercícios literários , Seinaô menos dõá
tado das melhores prendas de virtude ,
&íuavidade de fantps coftumes. Foy*
mandado de Roma com otitrõ compãÇ
nheyro para Inglaterra/^ fim de atò
correrem na furiofa tenipeftadè, em que
laborava aReligiáê, & entràratem hodí

'

dres divididos j & disfarçados ambos?
& Quanto foy poíSvel ainda- rio afpè<ft$
defconhecidos.Efemmuyta demora de
tempo foy logo publicada Decreto céái?
tra osjcfukas, ameaçados com penà£<i
fccompromeflasde premio paraos fèug
delatores, fendo a caufã" deftaí âmmtq
naçaõ hum rumor vago , de imetàmèm
trado na Cidade os Miffificãntes, queaf»
íirn chamava© aos da Companhia por gjfia

baria,& vulgar defprezo&Etendo liysal
do do primeyro perigo d&ferem détòil
bertos ,& repfezãdOs,detê-rmihàraèíhõâ
retirada de Londres >ma& divididos eâí
da hum para fua parte , cedendo porerp
tretanto às ondas daquella iempeftaxteçè
que naõ fizeraõ fem oslaerimoíos abra*
ços daquella forçofa feparaçaõ. Foraô
porém tantas as induíiriofàs diligen*
tias, para fe dèfcobrirem >& prenderem

f€fuitas,:çfr^cialmentc a Campiano , co-

í^v mais defe;àdo para Os cárceres" , St
%%mentos, que riaõ livròunde taõ pr©*

curada
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curada prizaõ, por dar para ella os pon- Chrifto,publicamcntc deu a ler também

tos hum fervente familiar de cafa,pouco junto da cabeça,como eftava a deCam-

depois de terô Padre exhortado ,& ani- piano , o Prefidcntc que a fentenciou.

mado aos Catholicos oceultos com ellc Correfpondeo logo a efta interior vene •

nomefmo lu<»ar, fendo taô grande o feri- raçaõ a muyto advertida reverencia, que

timento de todos , como conhecido o em chegando à Praça mayor de Londres,

eofto do Martyr , por ver jà chegada fc lhe vio fazer ahúa antiga Cruz, lem.

aquellafuahora. brando feda morte de feu ScnoíTo Re.

demptor, não fem grande edificação de

£.1 1. huns,& rifo deíprezador de outros. Ef•

tava à vifta a Fortaleza , que havia de

-^«r Efte a&o da prizaó de Cam- fer euftodia de Campiano :& antes de

V JX piano efteve elle de animo entrar no cárcere, voltado para os que

taôgcncrofo,taójucundo.femblante,ôc tivcíTemlídocaufadoque elle padecia ,

fallando com tanta íuavidade,& agra- pronunciou perdão publico ,
compacte-

davel prefença ;
que íoíTegada de repente eido mais da íua cegueyra delles,do q ue

afuriadosqueoprendiaõ,todoslhe fi- de todos os feus próprios trabalhos. I

pedindo a Deos a mifericordia para to.

dos os íeus atormentadores , entrou na

Fortaleza, & logo no cárcere para elle

to dia depois de gaítadosos trêscm fe deftinado, com taô bom rofto , como fc

mandar ao Senado a noticia da fufpirada foíTe algum Collegio da Companhia , ou

ainda com
;
mayor fatisfaçao do leu dele»

jo, por entrarão deíafiodos perfeguido*

zeraô companhia com natural compay

xaõ, obrigados elles a lhe corrcfponde

rem com as lagrimas dos olhos.Ao quar

prizaó,& viraordem de que Campiano

foffe levado, a Londres entre armados

de pé,& dBdeavaUo * hia elle taõ íenhor res da Igreja, & a tomar a pofle do thea-

defi, como dos affeclosi de quantos o tro do feu martyno.

yiaájr^r^c.hufts fe lhe rendia& com
paçjecidosputros armados intériormen-

tedeindignaçaõ„çontra ps authores da.

quella começaâft tragedia , todos eraõ

priíiQnçyros tia generofa affabilidadc ,

48 Depois de encarcerado, appli-

càraôfe logo as primeyras induftrias pa»

ra lhe enfraquecerem çO; animo , jà com

honorificas promeffas>& abundantes rê-

das, jà com efpantofo* ameaços , & te.

com queOmpiano os hia obrigando, mor dostormentos,temendo fe mais a

parecendo que mais caminhava para o Real Potencia da firmeza de Campiano ,

«iunfQ,quVparaopatibulo }
mas muyto: do que elle de todopfcu poder, b

ãlpgzar de alguns infieisr a Campiano ,

principalmente hum certo Eliotto , que

fempre ficou aborrecido , & nomeado

lícâirlota* Entrando na Cidadeo tumul-

to dos que faziaõ a guarda aCampiano

quefe tratafledos feusitortnentos , for.

màraõfeos capitulosdòs crimes,de que

elle havia de fer arguido > para que fof-

fem ouvidos na fua, própria confiíTaõ;

os quaesem fubftanciayinhaõ a ícr:Que

fov elle vifto do innumeravel concurfo diíTeífe, como havia1 voltado «ilnglater-

dosqueo efperavaõ, comosbraços ata.. ra?Emquccaía fcefcondèra? O que ti-

dos atraz das coitas, ligados tambemos zera nellaj> Qnde,& quantas vezeshavia

pés ao jumento, que oconduzia, & no exercitado os ufos da Igreja Romana ?

chapeo gravada com letras grandes a Que peccados,& de quem os havia ou.

cauía de fua prizaõ : Edmundo Campiam vido cm confiffaõ facramcntal l E final-

fediciofoyefmta. E jàfe entende quantg mentcquediíTeucoquc ícntia das &.

elle eftimaria aquella cfcritura,por fç ver trás prohibitivas de Pio V. contra odu

lembrado neíla onome de JESUS , que rcyto do Reyno de líabcl?

na cauía eferita da afrontofa morte.de

.
-
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falfa confiíTaô de tudo o quelhehavjaó
perguntado, para o odiarem a elle,& juf.
tificarem aos Juizes de fuacaufa, mas

Lugardos tormentos , aonde íem lograrem o fim deftes íeus intentos,
foy levado Campiano, naõ po- Porque fabidos , & conhecidos por Cã-

dia fermais horrendo, quafi fubterra. piano, protertava contra elles , aífirman.
fico, fem mais luz , que a baftante para do, que emnenhum dos crimes . que ihc
<c verem os ínftrumentos da tortura,& imputarão, havia incurrido , & muytocom demafíada fobra de fedores,immun- menos fido caufa de que os Cathohcos
dicias

,& horrorofa humidade. Saõ os por feu refpeyto foflem opprimidos. De
tormentosdetalartificiocrueis,qucdif- íta forte fe moftrou íempre conítante
poltospor tyranna accommodaçaõ dos Campiano, fofrendo por dous dias in .

membros, ficao ligados os pés com as teyros os mcfmos tormentos, que ià ha.mãos,& tao eítendidos, que vem a ficar via padecido pouco depois de encarce.o corpo do atormentado cm hum globo, rado, fem fe lhe ouvirem entre as dorca* com tal poftura cercado com hum ar- dos feus deíconjuntados membros maisco de rcrró,que do peyto lhe defeeà palavras, que as dos dulciflimos nomes
garganta o copiofo fangue,quc aífoga,& de JESUS,& MARIA.

fi a
r
rdpl

.

raça6 ** f
f° das vozes. ji Podendo affim maiso animo deLevado Campiano a efte inferno de vi. Campiano , do que todos os tormentosvos

, ajoelnando,& invocando o íoccor. do íeu corpo, & triunfando a fua conf.ro do poderoío braço de Deos,moveo os tante paciência de toda a crueldad- da

UcL
?£«t I

pir
' ? °S

- °ícr?cr aos 1uclles «ynwmos , intentarão elles ven

"

jaços das ligaduras, depois de fe armar cercom argumentos, & forca de razoe*com o final da Cruz, & invocar os fan- a fua fortaleza
; crcndo,q por haver tem

mSESàSi ,ESUS
'
&

M

?
RIA

;
5°' CmW CampianonTvia

S

£

*

v,vS P
°n

tr? Ve
-

eS ° intoI
f
ravel dos W tivdk noticia , & feiencia jàvexame daquella fevicia , quando nas eftaria efquecido , faltaria elle com as

brevespauzasdaquellecruel exame po. reportas,Uô acabaria inftande fer ouvido
, por imitar ao Senhor, cias. E fabida por toda aquella Corte ef-que o animava a fofrer ; perdoou aos ta determinação, conftou aos mvebfos^atormentadores, &a todos aqueU da conrtanciaSECampiancSS3SC

^£5^t**"* dcfeios dc ° flSfr***^ SpSSSSBverem^atormentado. fijfidides importas, que era mais pode*

*»£ n .

Acrcfccntaraô l°&°™ cruéis rofaa verdade de quem tanto defpreza-examinadores as pnmeyras perguntas, va as mentiras, como os tormentos, rdoutras de matéria uõfalfaA dplofa co- fultandodetudo aos Catholicos aquet
moelles,femCamp.anorcfpondcrahúas lagloria,íquc a depravada perfid* in-por deiprezo,& a outras por fatisfazer tentava efeurecer-

P '

com a conrtancia ,que os provocou a
novas iras. E por verem,q elle nem ainda tf. IV.com efta breve fufpenfaõ dos tormen-

^vfr^A^ vo
!
tàra5 ou

- 1* Tl Eftinadopoisodia,* lugarSSíft VT™ " t0rtU * ' A-/ dentro da mefma FortaleL
íiX££FÁ 2?

caufa^°/^."gor com entrou nelle Campiano acontendercom

feffibdfSffif^SS?* osauthorcs * defafio em jSSgSd
L^õ

g
comoH-Tr '

3 Ramha > dG ^ ?aÍS Cclcbrado
> & iníig«c C™*, &

feffcnS deinnumeravelconcurfodosqucpudé.
toííe neífe mefmo tempo publica hâa fua rão entrar.O apparato da Aula config.

nada



11

H

"

,i m

16o Fida do Tatnarcha Santo Ignacio de Loyok,

nada para efte a&o de conclufóes , era Campeio condenado à morte ,
Éc aos

qualodifpoz a arrogância dos arguen- tormentosa dia precedentes, & foy Ic-

tes, com juizes para notarem as pergun. vado para o cárcere carregado de ferros

tas & repoftas fobre os pontos da con- nos pes,& algemadas as mãos
;
mas def-

troverfia;& grande quantidade de livros affogado o coração daquclUs tabula-

fobre nua mela , como fonte donde ha- coes , que o poderraó oppnmir, fe o nao

viaõfahidoosdogmas da perfídia. Dado alentaffe o amor de Deos,& dos mefmos

final de filencio para ferem ouvidos Cã- tormentos perque iufmrava paranclles

pisnoAofeu emulo; eftc fez primey- dará vida pelo feu amado JESUb.

ro hua oração larga , na qual entre os *;U Chegado finalmente o feliciffimo

pomos da Religião foy tecendo odas dia da morte de Campiano,* tirado do

íalumnias diéhdas pela fua fohura , & cárcere para o levarem ao lugar do pau-

encaminhadas contrí Campiano > nas bulo, o fizerao apparecer veítida ludu

quaes o aceufava dos crimes , que o fa- bnofamente ;& tanto que foy vifto ,
&

ziareoaquelle tribunal herético. Eelle pode fer ouvido dos que compunhaohu

como lerfaõ tivera padecido tantos , & ^^c"vcl^utfo'^
e

d
^fS"

taõ atrozes tormentos , com foílegado dar, pedio a Deos, que a todos falvaíTe,

fcmblante,gravcmodeftia,& confiante & fizeffe Cathohcos , & logo a
3
oclhan-

animo,fem defeompoftura nas palavras, do diífe : In manus uias^omnt^mmm^

& fó com a forca da razaõ refpondeo ao M fpiritm meum \
vendo-fe no mefmo

arrogante competidor , fatisfazendo a tempo correrem muytas lagrimas dos

tudooquelhcacaMradeouvir,comtal olhos demuytos. E pouco depois con-

nonderaçãode verdades folidas, que en. duzidoemhurocavallo, nao fem afron*

tretodososqueoolhavãoattentos,& ta,nem tormento, entrou no caminho

malafí-eílos, parao verem callado,& co- por onde havia de ir ao lugar deítinado

vencido, nem hum fófeatreveo a faltar. dafuahonra;fofrcndoncUeos moleftif.

Quatro horas havia durado efta primey- <imos confelhos , que lhe davao para íe

radiíputa: & do mefmo modo que Ed- arrepender como reo. Echegado a vifta

mundo nella havia triunfado da herefia, da íua forca, que faudou, como fez San.

cm maisoutras três, & quafi todas da to André vendoafua, ofizerao fubir ao

roefma duração de tempo,mas a tercey. carro, lançandolhe ogo o laço , que de-

ra, & a quarta mais particulares, que pu. pois o fufpendeo pela cabeça em fc reti*

Hicas,fahio igualmente vitoriofo, ainda rando ocarro;& fe ouvio dizer ao cor»,

que os vencidos continuandocom a for. ftanteCãpiano entrceftas difpofiçoes do

ca das fuás calumnias , por lhe faltar a feu martyrio : SpeÚacuhmfam fimus

das razoes. Mundot&Ângelist
&Hotmmbus.\L^ou

1 2 E pofto quedcftitutdos cllés das que hum dos Miniílros diífe em voz ai-

armasda verdade , das excitadas pela ta, que morria Campiano por eftar pro-

herética pravidade fempre continuarão vada a caufa da fuaipena; proteftou Cam-

foecorridos }
porque depois de tão con- piano, que a confiflaõ!, que clle razia da

trovertidas as matérias da Religião a Religião Catholica, pela qual dava a vi-

favor da Fé Romana, foy chamado Cã- da,& o íangue,cra a verdadeyra caufa da

piano a hum Juizo particular,& também fua morte. Ultimamente fem o deyxa*

a outro publico. Porque o crime mayor rem profeguircom a fua oração, lhe per-

era o da conjuração contra aRainhalfa- guntàrão, fceftava de animo paranegar

bel, entendendo,que deftc fe não podião a obediência ao Summo Pontihcc
;

fle o

purgar os reos de lefa Magcftade ; nelle perfuadiraô a que pcdiffc pub ícamente

fundarão todo o pezo de feu engenho perdaõ à Rainha Ifabcl,!por lhe haver

os Preíidentes defte Juizo,do qual íahio offendido a Mageftade. E refpondendo
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ellí.quenaõpodiaeftardaquellcan.rao, tal forte ameaçava a Cidade i auefahmnem tinha aggravado à fua Rainha , de do (emuvtosdefuascafaVm^i lW ftmpreforafideliflimovaffallo re. mens fe„7ju?z0 V^E£3£&
t.radoo carroficou íufpenío pelo Iafo, o deftes terrores eraó mu,fflwl aqual cortado.lhe abr,raó as entranhas abalo de hum defmedidofinotoc donorainda meyo vivo, & as lançarão no fogo, fi mefmo , & hum continuai líidodf& efquartqado o corpo, foy porto cada cães , como incitados por caçadores^^qUa"° S pdaSÇ*" Pub,icas ™s "* '"«fives os caça

P
dores,

S
como os

mlnofoS.

dC' ParateCr0r dCt0d0S OSCrÍ" c5fP°r !°d° ° m"° onde cíesTou!
vião, & fó pelo ar fe virão correr efícs
furiofamente arrebatados» E ainda foy
mais prodigiofa, que efta vifta , a do dia
em que íe tratou do iniquiífimo Juízoí
para fernelle fentêciado Campiano. Por-
cjue hum dos Juizes do innocente Reo
advertio^quedehíiadas fuás mãos, por

§> V.

*5 ti Ste f°y ° Sloriofo fim da vida

MLj de Edmundo Campiano de ida «

de de quarenta &oyto annos em Dezé-
;
, v -,,,,,,

: ,,, f

bro de 1 581. Varaô em tudo admira veí, cafoentaõ cubertacomaluva, íahiáco& exemplo de cedas as virtudes, naófó piofofsngue,fem elle nem ter ferid-
entre os Gatholicos, mas também entre nem dor aigúa ; o que também viraó oses meimos Hereges. E todas as fuás pré- mais, que com elle fe difpunhaó para a
tía.comprehendehumbreveelogjo.que cruenta fentença de Edmundo» E Dor

S f

Gcrn
?íâ f°y ou

Y
ldo

J*f&*
repre- mais que com repetidas diligencias que-lentaçao da fua tragedia : Ambrofianatra. ria efte eftan:ar o fangue , defpindo &gedta Juthore Edmundo Campt.no Gr*- veftindo a luva, alimpando , & eWiigk

ri
L
i

mn
k

FOeíã
l °:f

0re
' ***&!** doamaôportodoo tempo daquelieacío

SSí. !T Jf ^r
r/rrÍ C°m eíU '

'
udlcial

>
nâo Parava * frente do fan-vozpubhca formarão fuaviffima confo. gue, em quantS hiapor diante afacnllnanc^asquefeforaôouvindo poronde la conferencia dos Juize . E o uitSovoava o triunfo ào Martyr Campiano, portento dos muytos que deyxamos de& naodeyxaraa de entrar nejle coro as referir, por nos 'não\íienderníos emque íe fent.ao como de hua mvejofa mais eferitura , foy o dò grande rio) Tabayxa Anglicana, que fazia reíukar mais meus na mefma hora da morte de Cama harmonia da contra-aíta Catholica. Se. piano/ fufpendendo a corrente natura!gu;rao íe logo as vinganças da Divina deíuasondaS) &moítrandoo fim da vi-juitiça contra os authores , maquinado- da de Campiano fufpenfo do feu pat-bii.res, & executores da morte de Campia- lo. Comoeítc martyno de Edmundo fo-no, vendo fe todos elles ameaçados com rão em íubílancia os de todos os fen-mais ngorolos caftigos, do que haviaó tenciadosà morte nas perfesuições dafido os tormentos do gloriofo Mrnyr, Igreia em Inglaterra , Efcoc* , * XHanvenerado como tal por Gregório XIII. da , intervindo mais efta

s

, ou aquelas
noculto.queconfentiofedéííeàsfantas circunftancias, que lhe dão aigúa diver!

C

lT M °S }tVty
!V

Ang!icano*' (idade > & nòs não deyxaremol de as ef-

JJr> ^^P^130 citaras apparições crever. O que paliaremos fem individua.

Trl £
r

f
rra nos Prodigios> çâo,feràomoiodaprízáo de cadahucom que Deosquiz honrar aCampiano, porque todos foraõ deícubertós & acha'ouantes, ou depois de mortoj porque dos deponde algum tempooccultos en*

oshornveisterremotosAnellesasrui. tre Catholicos não conhecidos , & a

"

riií^rr
C

f^ommc"e/eaIguns/e. gúas vezes exercitando as artes meça!nãos outros,. & intimidados todos, de nicas dos que os efeondiâo cm fuás ca.

Hh fas,

m 1 .1
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las, fendo delatados por alguns f^mftbF"

res domeíiicosj ou coraprados, ou vin-

fiativos da coacção de íerventes. Tam-

bém nos naõ deteremos nas impolutas

dos crimes ,
porque padeciaõ , nem na

invenção dos tormentos, que toleravaó,

& patíbulos em que acabarão; porque a

falíidade publica,de que armayão as cul-

pas, era a conjuração da Magcftadc- An-

slicana, & a caufa certa porque mor-

riaõ, era a fidelidade da Religião Caiho-

lica : a crueldade dos tormentos , era a

dos membros defeonjuntados nos equu.

leos; a fevicie das atrociflimas mortes,

era a das entranhas tiradas, eftando ain-

da femivivos, depois de cortados os la-

ços, &' cahirem das forcas ; & ultima-

mente todos cfquartejados, & poítos os

quartos em lugares públicos , para ter»

ror univcrfal-, feguindo^íe para os. Ca-

tholicbs com a gloria da Rehgiaô a fir-

meza de tua Fé. •

'
-

-CAPITULO XVIII;

DâmeÇma matéria dosfilhos daCompánhia

dejcukrtos } & mortos por Hereges,

depois da Rebelião de Inglaterra

contra a Igreja Catholka.

nfolhucio de Loyota,

£. I.

17 M num Collegio, que o grande

^Pontífice Gregório Xí II- ha.

via fundado fora de Inglaterra, para nel-

le íe inftriíirem Soldados das milícias da

Igreja, que a foccorreflem, ajudando aos

Catholicos Anglicanos.cntão perfegui-

dos por Teus mefmo s naturaes , vivia

Alexandre Brianto,hum daquellesCol-

legiaes da educação Pontifícia ; o qual de

vinte &oyto annus deidade, quando jà

Sacerdote, & bem inítruido militante

foy a Londres íua Pátria, entrando neíta

illuíke Cidade cono disfarce de vefti-

dos íeculares ,
para oceultar os facerdo.

taes.ElogopaíTados d usannos em fer-

yir,& ajudar aconftancia dos Catholi-

CS

cos oceultos , naó com pcuto-trabalho

fen ; foy defeuberto por hum fâmulo, 5c

pelos feus indícios prezo de noyte pec

humexecuror das ordens do Senado,

que para fazer efta prizaõ foy aonde

Briamo eitava com hua comitiva de cem

Soldados. Levado aocarcere p novo có-

batente da gloria ,
padeceonelle logo

nos primeyros diasdefua entrada tanto

aperto, & crueldade de fcme,&iede,que

chegou quaíi a perder os ultimes alen.

tos da vida. E paraVfe proceder aos coítu •

mados tormentos, foy levado aos cárce-

res da Fortaleza, & nçllês perguntado

do mefmo modo ,
que o fora Campiano,

para-que-defcebrtfíe aonde, & a quem ti»

nha fervido com os feus miniiknos,fem

que Brianto íatisfizeíTe a.eftas pergun-

tas, ainda que para o.obrigarcm à confif-

Uê de todas lhe atormentarão os dedos

das mãos,& pés ,metendolhe penecran-

tes agulhas pordebayxo das unhas. Ao

qual° intolerável martyrio íe feraõ fe-

guindo os da carnificina dos membros ;

& Brianto os fofreo com tal çcníhncia,

-& taò bom rofío, que perdoando fem>

pre aos atormentadores, lhes dizia : Sç

efla invenção dos voffos tormentos naõ

pôde fer mais cruel do que eu finto, nem

doer mais do q iíio, ajuntay a cfte equu.

icohum cento n>ais,porquepelaRehgiaõ

Catholica , ainda que fejaó mais cruéis,

animo tenho paraíofrer todos. Eíe elles

não acrefcentàrão enumero das inven-

ções de atormentar,multiplicàrão as ve-

zes de as fofrer Brianto no feguinte dia

comtalcrueldade,quefólhc faltava ver

fahir do corpo defpedaçado defunidos

os feus membros. O. que depois chegou

a affirmar hum daqueiles algozes,dizen-

do jocofamenre ,
que hum dos feus pes

fahira do tormento de mayor medida.,

queo outro-.&queíó animado pelo oe

monio podia Brianto fofrer o que tinha

padecido.E entre eíks tormentos , & as

coníideraçóes ào que Chníto,& os Mar •

tyres padecerão ,&elle no mefmo tem-

po fernpreconfervatoa na lembrança ;
dei.

Jnayou de tal fcrte,que obrigou aqucHcs
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inimigos da humanidade a lhe lançarem È« oi.inhr,UH, 3 63
algúaagua fobreocorpo,mas fen/o t" feSi^S^^'"remdos laços, que oprendtaó. dcniptor, &pre2

P
avaVckd íacerdÓ.*

S II
"'•., elo

,5
oen'»PP«ecendo d»ante do» Tribunal
, aonde era levado, offendido

58 ff Nrrlraõ depois a outras per- thSSS?tfgSFeT**'?*:*
Jlguntas daReliguó Anglicana WrMntaXSemá^S"ífS?

ofiender em paltvra algúa ai£ ítíf/nf !'£&»***J«l»

CdmnrilfiridS&Setes ££ Sf Zl^í'"""
4'"""^ **** /""

mentos de Brianto /que7li p efidíaõ 2 1 *b "í' ?f ?r"^' ' *«*«
indo.(e levantando/oraenàr Ó

P
que por Tub &EST* iCVad° a0 Pati '

toda a r.oyte daqúelle dia lheSm S Prote£
and° que morna Catho-

P^eerrosmermoTto mentos nocaree í
"^

-'
&n™6 havia »«««»

re. Porém os que havilõde ler execúío* ^"T9' '^'^" 11 ' nefle té.

res defla continuada\yra„nia ,cn\c„T £Tf?''^ k dÍZÍa foraõ con>-
do que a nova *âú3t%££££3 E£S*?5 °S c

r
°"J»»uos

;
foy man.

deBrianto^ufpendaraoarepe^aõdos SSdSÊÊ^J^***11*
tormentos, íatisfeytos cõoencarcer/ ^™aucdaKcl'glao, porque morna. Ao

v-qu^^copud^m^^! !S^o«SÍI?g»Ís
<f TTr

o viiTem taõ confiante, & que naõ que-9 *
' rianegaroiupremo poder do Pontífice

torm£os refcX o
3^— 1°k

0S damo«'= dc Camp1ano:fufpenfoXer!

canaDMrem ím • l "r°
faí"' "sasenrranhas quando meyo vivo, &

?os crimes déaueete^ **!*** ^«""Ho ,
tendo elle antes pronun?aos cnmes, ae que eftava delatado, com ciado o Pfalmo Minere& dizem ™ ,.

RZ ounaffiz
nrCp0^ fÓd"rcffc -' ^P°"decahido da forca, fccvaX^eSeS^nl^ ^T^^***^

íe fazer preíente ao Juizo das fuás cul-
P

pas, tez de hum pao, que acafo vio , húa
pequena Cruz, & com hum carvaò cf. ^e
creveo o titulo do Reynado de Chrifto • Z®*
& como pode abrio na cabeça a coroa dé
aacerdoce, para fahir proteitando neftes

Hh ij CA-

II
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3^4 Vida do TatriarcbdSanto Ignacio de Loyola,

6i Nefte tempo lhe offcrecèra-.> par

- —
' carta oceulta amigos Catholicos fácil

afahidadaprizão,fe clle a quizeíFe fa-

zer; a qual , agradecendo' hes o feu ani-

mo, & chandad; Chriíiã, não aceytou ,

fiando de Oeos Ter de outro modo a des-

pedida das fuás prizões antecedentes à

do cárcere do corpo, propuzerãolhe ef-

critos três pontos de controvertia da

Euchariflia,ikdo Summo Pontífice, pa.

CAPÍTULO XIX.

De outros dous Religiofos da Companhia

martyrizados como osprimeyros.

6° I^f^T^^fe^ raqucfobreeiksdiílcffcpqucfcaw:*XJ Ihadoha/ahio ™^-^ elkcnicintíofolhasdcpapdeftendeohu
obcd.,ncia o Padre Henrique Valpoto

tmad0j& pcdÍ0íquc lhc permittiílem a

lição de alguns livros Carhoíiços , &có
cllcs-as inítituiçóes de Caivino , para as

refutar com allcgaçces eícritas ;
porque

as da memoria, com as quaes ao preíentc

jara íatif»

Inglez, & Sacerdote da Companhia, pa«

ra Predador doEuangeiho em Inglater-

ra, Irlanda ,& Efcocia \& logo depois de

chegado a hum dos portos de Inglaterra,

foy deicuberto,& preso, & mandado ir

SUAIS UJUI U vj^*'-. i»iu'««» ; — i

que fabiaõ* porque aflitn os feus argu-

mentos, como as fuás repoftas, eraô par-

tos de fua ignorância, que facilmente o

prezo , como excellente Theologo im-

pugnava , & desfazia. Quizeraõ que fi-

no,impofta aos do eftado Sacerdotal, no

qual livro não havia de que te pudcííem

temer os contrários à Fé, que ellc pro-

feffava. Viftootratado,&folido funda-

mento, que com clle , & as difputas de

oacovaedarem os tormentos com que o

ameaçavaó.^Y^S^t^l co^encerimcomVíua própria confiííaõ

ria clle íe o Papa »W*J^*g£ dos Crimes,que foíTem da pr.mey ra con-

Inglaterra :refpondeo ,qu- W9
«^ Erefpondendo Valpolo ato»

cafo recorreria a DcosnolTo Senhor pra ^ < f
verdade,fem receyode

faber oque então devia azer ,
da qua

^udicaíícm^omoos He.

repofta, & outras de femclnante conita. q V >

de dcfco .

éilefcandali^^^^ &Scoquem hav
?
ia tr.tado em quan-

çàraõcõos ^^^~tSóí toocculto, diffc, que niocra obngado

ra o obrigarem a reiponde*^muytas ou ^ imQ %
havendo-feSS^^-- nadodoícufegredo,5c cautela Catholi-

ria de Religião, pela qual fempre tinha ca.

Eft fiadasrcpoftaslhchiaô
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Í\^cJul^7Í°

;^T ° ievâraô̂ ul"™> »f«> da vida aos Santos MaL& recolherão na Torre de Londres, que res. E dando fe a Valpolo a breve hnr.

tos. h depois de padecer nella por tem. vez íer Sacerdote, & da Companhia depo de hum anno, fem poderem tirar dei. JESUS,&vir a InglaterraZa a co,leoquemaisdefejavão quecra a prova verfaó de feus natS aes"SUSda conjuração contra a Rainha o fizeraó na abjrração da Religião Cathoâca" &r para outra d.ftante de Londres, mas negaçáodaobediencifaoverdXra &ambem dellmadaparacrueldades con. Summo Paftor da Ig c,a° & ui ímameí

lezcaiiar a tiu grande Doutor deTheo- coniuroucontra a Maecftaderfa Rainha
logia Anglicana

, fazendo-fe temido de mas antes orava^feZfa Deofmr elttodos os que haviáo afMido a cita dif. & por todos osS^lt'
puta. Finalmente appareceo Valpolo fem admittidos aos bracofda Divinadiame do Tribunal, donde havia de fa. Mifericordia.E mandado calIar,foyThir fa,tencudo, opprimido com o pezo vado ao cárcere , para no d a féXtéde grilhões, como publico crimmofo. E íer acoutado & rfnín.»,!.*J

lcsulnt
r
e

logofoy accufadop
P
eIascoflumadas cuL S^I^S^Kpasimpoftasaos mnocentes Rcos , que res, donde havia de íubira alma doHrendo que foííe conhecido por tal dian- riofo Valpolo™oSfe de Soria&te de todo aquelle congreíTo } fem que- merecida.

g °* * Um
rerem dar lugar aoaceufado , para que
d.íTeíTe de íua juftiça

; porque lhes naõ <e TT
convinha, havendo elle confeííado que

S '

%^£}$::£^™ 6
* oiiisifr^ * ;

fal os defte Revnoa abraçar a R pliJiA ^ V^ g»ez
, dotado de Angulares

iftoamm provado , acrefcU ocríme de fos MÍHn e

r,

H
a

^eOUtr
?-
d°S gcner0'

lefa Mageltadc contra a Rainha f£,l n*
Soldados da Companhia militante.

Fa «»A«S™W Macau- que era eminente , paffou a InSlaterra

dé ?ua er
P
dadr,?abTufu? coní

V0C
í°
m defej°&oáEmh convir fde

Papaí&"?e
Cr

rugeSSSgfigg Ang «° ^T^ZuT^^^f
«j LSmI ,j*f d

.
eo

> depois dellefe exercitar nefta elo-

polias que dar
q
a cftas aceufacões Lá ÍSÍT' d°S S* M'"10"»™ da

leerpaçodeteHiDo^3£ff* Companhia com elle oceultos, conjura.

çáodafentença,quehav,adefl-enírfo- ÍKS»S25£*"S r,COm fruf'

bré dezafeis mere* ^ ria™~r.<r F
raa * lndultna

, por fc deícobrir a con-

RS^SSáSSwSS^ í
ur<ao'Diílotomàrão fundamento p*

w»um que punnao np Padres da CompanhiaA applicarem to.

Hhiij

:
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%6S Vida do Tatriârcba Santo Ignacw àe Loyola,

das as diligencias potáveis para os def. momogueni lhe podia faltar, víviaô os

cobrirem^rincipalmente ao Padre Gar CathoUcos atormentados com o que

neto i Dromettendo prémios de muy fo delie fe publicava, ainda que o nao po •

intercífc ,& conveniência aos feus deí àhò crer, appellando para o tempo ,
em

oobridores*- E hum Catholico prezo pc- que elle havia de íahir a fer ouvido, «c

la inconfidência de ter em fua cafa a dous ientenciado
\
porque então fe veria le

dos conjurados/entendendo quê livra, eile tinha perdido o juízo, & mais oam-

ria do crime ,
por ter também nella ao mo. Deu fundamento a efte rumor, pnn<

PadreGarneto, o defcobrio aos Mafgif- eipalmenteparao ponto da própria con-

trados. fema qual revelação o naõ po- níTaõdas culpas , que lhe irapunnao
j

o

diaõ defcobrir , aindaque fe foubetfe, quediííeraô os guardas,& efeutas que

que elle eílava na dita cafa. Porque eraó lhe haviaõ pofto fecretamente junto ao

difooftos com tal induftria os eícondri. lugar da fua -prizaô
j
porque fabendo el.

gios,poronde fe entrava,& íahiá para le,queem outro lugar juntoaofeu, cita.

felhefallar ,que foraô neceííariõs mais va também prezo outro da Companhia,

dedezofficiaesparaos desfazerem, & mediando entre ambos hua parede, que

debruarem os frontaes das paredes,que naô impedia o poderemfe communicar ,

Mentavaó aquelles artificioíos- fumi- fendo tudo ifto a ílim traçadapelos He.

douros. E porque a communicaçaó ne- reges ; em húa hora deita encrenca

ceifaria para fe dar ao Padre Garneto o occultaouvtraoosguaraasfaljarnapol.

alimento de cada dia, era muy árrifeado vora difpofta pelos conjurados ,
fem

a fer indicio do lugar onde citava oceul- perceberem a fubíhncia do que os dou s

to • por hua muytaeftreyta abertura das prezos conferiaô- E ifto baftou para el-

Daredes , húas piedofas donzellas lhe les julgarem, que por confifíao de Gar»

adminiftravàõ por bexigas alguãslub. neto fe havia defcubCrto^_con]ura5a6

ftancias liquidas. ;

contra o Parlamento, authotizando efta

6« Achàraõ alli aobom Padre Gar- falfidade com aquellas breves palavras,

neto/queviito dosdefcobridorfcs,a fua que lhe ouvirão os efeutas ,&fo havia»

prefénça, por íer de afpedo Angelieo,os fido fignificativas do que fe dizia da dita

fezamaynardaferezaícomqueobuíca. conjuração, querendo fazer aflimcu.pa-

vaõ vendo fe obrigados ao tratarem dosnellaaos Padres da Companhia pe-

com'termos cortezes ,& de refpey to , lo ódio contra elies
i

concebido,

ainda que affedadòá,-& naõ fem ogofto 66 Chegou o dia das perguntas ,
&

deohavaremdeícuberto. Com efta tal reportas antecedentes aMentença de

urbanidade o naõ tiveraó prezo antes Garneto,que foraõ as coitumadas :
K

de o leverem para a torre dos tormen- ouvindo fe entaô fallarcom todo o al-

tos ;
masiíTo fizeraó 1©go paliados pou. fétitode feu juizp,& adtnifavel pruden.

cos dias, &efquecidosjà dasfuasbene- cia v porque refpondendo conitante pe.

volencias forçadas. Porque o apertarão \i Religião Caíhohca contra a herefia ,

tantotiocarcerecom toda a crueldade, dlatfte de innutiieravel ^ncuvojcg^

& lua£0fíumada,ty.mnnia., infàmàndò-o f e ^ue para o ouvirem fe *)*™™
i*Jj

nomeimotempopof fora com indtgnas qucUe tempo; ficou manifefta a falfidade

iftipofturas , &-felfidades contra a. fuá

vidaAprudenciaypara com iílodefani-

marem aos Gatholkbs , & òs fazerem

defviar da fua cOirítaneia , fabendo que

Garnetojà eftava taó enormemente en- .

fraqueeido, quetudo havia defeuberto, em que morria, & havia vividoy6c ani

obrigado comorigor da tortura. E co. mando para a mefma conftancia aos Ca •

de tudo o que os Hereges haviaó divuU

gado contra elle, de que tiveraó grands

goftoosCatholíéos , 6c fumma pena os

infiéis. Foy logo levado no carro ao lu-

ar do patíbulo, onde protelando a Fé,
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tholicos, fe executou a fentença de íua cerdote,o foy entregar à prizaõ, fcíia
morte do mefmo modo,que a dos outros foy a cafado mefmo carcereyro ,de quê
Martyres. Quando o eíia vaó efquarte* fe efperava a urbanidade devida aos Ca-
lando os Catholicos que fe acharão pre. tholicos, que o tinhaõ occulro,por te,
lentes recoihêraõ com diffimulaçaõ tu- remnobres,&refpeytadosnaCorte.Po'
do o q podia íer adorado por relíquias, remo infiel carcereyro, que de humano
entre asquaes foy hua efpiga da palha naõ tinha mais que o nome j Sdfe preza-
com quelhe haviaõ queymado o cora. va dafua fereza contra os Catholicos
ça©,porhavercahidondlahua goctade tratou aofcuhofpedecomtoda atyran-
leu preciofo fangue. E paíTados alguns niadofeuodio,tendo-fe por bémafor*
dias, o devoto , que levara para fua cafa tunado de o poder atormentar dentro
cita relíquia

, vio retratada milagrofa. em fua cafa,& fem árbitros , qucHiçcon-mente a verónica do venerável Martyr denaíTem a crueldade,
nolugardagottade fangue, com a ca. 68 Depois de o defpir lhe levou atadas
beça coroada, & aberta no meyada teíia as mãos cõ os pés atraz das coítas,tendo .

huaEítrellaíobrehua Cruz, declarando lhe jà cercados meyos braços com a per-xo com eftas maravilhas a ínnocen- tadas cintas de ferro , que com acudas
cia de Garneto, & a fua gloria , para tri

unfoda Religião Catholica , & tambem
da Companhia de JESUS.

CAPITULO XX.

pontas lhe atravefíavaõ a carne : & tra-
zido aííim o corpo , & atormentados os
braços, o teve fufpenfofete horas , &
pendente de hum muro por fortes pre-
gos, fem deyxar de o anguftiar com re-
petidos brados, ameaçadores ainda de
mayores tyrannias.Deita forte o teve por/~> r *> ti ••"/ wi »'>>t^iaíjijx<is.uciiaiorceu teve Dor

Gontimia.fe a mefma matéria dos Soldados outras horas no dia feguinte, detendo.da Compa nhia de Jefns , & mortos lhe por algum tempo as da morte , quecomo os outros em Inglaterra, quafi lhe via próximas , com alguns leni.
Irlanda,& Bjcocia. tivos , para que lhe naõ morreíTe em cafa.

PaíTados onze dias, nos quaes fe louvou
*• * muy to a clemência da Rainha, por encõ-

^- -r-% a tl j .

? mendarobom tratamento na prizaó de
7 Pru CGn

n * 5te«ffc dos hum Jefuita, ainda que notoriamente
1 loldosnafalvaçaodas almasA criminofo; appareceo elle levado peloapontados por Santo Ignacio na Carta, confidente carcereyro , de quem fe cuy-que ainda imos ponderando

j fazemos dava,que pela recomendação Real o ha-
neite Capitulo amda mais recopilada me- veria bem hofpedado. Diante do Tribu»mona de alguns dos feus filhos marty. nal das coítumadaS perguntas refpon-
rizados em tempo de outras perfegui- deo,que elle era Sacerdote da Compa»

t^t^^T^^ í^Ti nhi
?
de JESUS,&que havia vindo, para& tícocia. Roberto Southuello Inglez, explicar a Fé Catholica aos feus natu.

io D^r hl'ÍSEí ^°l
à
v
kuhetm tâ

?
S> ainda quc foíre à cufta de arramario pornua filhtde pays Catholicos oc- o fangue, para confirmar a vérdádevracultos, em vingança de elles a naõ dota. Religião. E voltando.fe para o^ orem,p rfedeshoneítar,&eafarcomo ouvito,diííe comgenerolo anir^Se

T^LZCLC,

°l
àe dlr ftaVa prC* ^^rfundameLparaiSSSk

E rlTf l
P

í°c
h
°f

a# maiS a Fé* vida'ià ° 9 mc tédes ou^o he baíiáte,Ecomofabia onde Southuello fe eícon. para íe fatisfazer à Ra.nha, & mais a

2 r só n
reparar

,

no *u* fcus Pays pade. mim. Mas para q atormentaiscô tormen-
J**ao por confidentes do -Religiofo Sa

: tos nunca viftos a hum homem de voíla

meíma
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3<S8 Vida do Tatriarcha Santo Ignàcio de Loyola,

mefma natureza, excedendo com cllcs as fem luz, nem algum leve defeanço do

forças humanas ? Attentay ao disluftre, corpo, ou confolaçáo de ver , ou ouvir

cem que vos infamais , exercitando efta a alguém, nem mais mantimento, que o

fevieia indigna de voíTa nobreza,ficando do pão, & agua, adminiftrado por corda

efta voíTa crueldade para íucceffiva cen- pendente em húa pequena eíporta,o con •

fura dos annos vindouros. fíderavâo jà lidando com a morte, por fe

6p A eftas perguntas, fcexhorta* náo ter ouvido algum gcmido,oulamé.

çaô do conítante Martyr , refpondeo o tav cl queyxa do prezo- E hum dos guar-

primeyro Miniftro , que alli era o Ad- das, que quiz chegar à íua preíença ,
le-

vogado Régio, reprehendendo a Sou- vando luz furtada em húa lanterna , ad-

thuellopor femoftrar ingrato àbenevo. mirado de o ver com jucundo femblan-

lencia da Rainha , que tanto fe havia cô. te de boca, olhos, modeítia, & íoffegado

padecido dehum homem taõ irreveren- animo * moveo fe por humana compay.

te às leys da Augufta Mageftade. E logo xão, ainda fendo Herege , a cariciar a

oíeucarcereyro tomando novas forças Southucllo,alimentando ocom maislar-

defta reprchençaó a fua crueldade , fe gomantimento,&dandolheluz,fogo,&

irou contra o innocenteReo, fclhedif- alguns livros para feu alivio,fendo Deos

fe: A' minha cafa chamais vòs cárcere, o que lhe infpirava eftes foccorros para

&officina de crueldades? Sim, reípon- o íeu fiel fervo,

deo elle ; mas antes digo , que de todos 7 1 Tinha pedido Southuello , que

os cárceres he o mais horrível. Que tor- ou lhe déífem jà a morte, fe efte era o fim

mentos naõ padeci nella mais deshuma- de fua prizão, ou os crimes porque lha

nos, que os da mais formidável catafta ? querião dar, para fer ouvida a fua def-

Eftes pés , eftas mãos ,& eftes braços carga. E fendolhe promptamente dete«

defcõjuntados,&quafi mortos, &aquel- rida efta fupplica,foy levado aocoítu-

lc fanguc, que verteo efte corpo na hof- madojuizodas pergútas, entre as quaes

pcdagemdeíTa cafa, oeftaõ dizenda.. E fempre hia o crime de lefa Mageítade,

vendo-feo tvranno carcereyrotaõ publi- pela conjuração jà fabida, capeando com

çamente aceufado pela ínnoccncia de efte fundamento da iníqua fentença o da

Southuello, rompendo o fegredo,& bra. Religião , que fempre encobnáo, para

dando moftrou a ordem ,que lhe deraõ náo parecer , que por ella condenavao

os Miniftros Reaes
4
para em fua cafa o alguém à morte naquelle tempo. Ao ou*

atormentará íua vontade. O que vifto trodia,paíTadojàodasperguntas,& fua

pelo Advogado da Corte, olhando para o defearga,em tudo parecidas as fuás re«

Martyr diífe : Taes fois vòs Jeíuitas,quc poftas com a dos outros gloriofos Mar .

obrigais a que fejaõ licitas todas eftas tyres, o mandarão fahir , & levar ao pa

crueldades de que vosqueyxais.

§. II.

70

tibulo. E ao que lhe deu a deíejada nova

de fua morte, deu elle o barretinhocom

que íc cobria: o qual eftimou tanto o

premiado núncio da hora de feu marty

à

rio; que nunca fe defpojou deita relí-

quia, ainda fendo hum dos guardas de

, f e ^u,,,,,,»,^ íuapriza5
;
nemquizcommutarporpre,

iivel torre de Londres , & nella o pren- ço algum offerecido. Mas antes eitendea

déra5 de novo em hum cárcere ainda afuacapafobreolugar do carro, onde

mais horrivel , que o paíTado, por foter havia de ir aíTentado o Santo Martyr ,

raneo,tencbrofo,& peftilente , ao qual para dobrar nella a mefma veneração,

chamavaõ Limbo. E ncfte inferno fe- Finalmente chegado ao lugar do patibu-

pultado Southuello por largo tempo., io,dhTccomo Apaftolo:to? vwum*

DE pois de andado algum tem.

poconfeguinte aodeíTaspcr.

guntas, levàraó a Southuello para a hor-
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Domino vivhnus : fke morimttr, Domino
morimnrSL fem pedir perdaõ a Rainha,
como lhe mandavaõ , pois a naõ tinha
offendido,& proteftando na confiílaó da
Fé, que era Sacerdote Jefuita , & que
por cila morna, lançado, & fufpenfo da
torça , invocou o íoccorro da Virgem
Santifiima^ dos Santos do Ceo , aca-
bando a vida com a fevicia dos mais , &
o corpo tambem como o dos outros,!en«
doefquartejado.

72 Naõ podia deyxar de morrer taõ
gloriofamente,quem raõ fantamente ti-
nha vivido , como fc pode entender da
fua continuada meditação de todos os
dias, que nos ficou para a feguinte lem-
brança da fua vida , & fantidade : ginid
fiiiyDomtne

) quidjtim i é' quidero ? Fui
mhil.nihilfum>& eri) forte nihilo peior:
ficfuiy utdamnari pojfemijie (um , ut fali
vari vixpofím: ero tn aternum damnàtus,
ant in fternumfalvus. Quid fuertm feio ,

qwdfuipeffimus : quidfim,nefeio . quiade
gratiaincertus : quidfuturasfim , ignoro,
qmadefdutedubius. G^iodfui , Domine,
tgnofce : quodfum, corrige : quod ero, diri.
ge. Dirige

, inquam, à maio pretérito in bo»
no prafenti, ad pramium futnrum. Quer
dizer: Meu Deos,ík Senhor,que fuy eu,
ou queíou,ou que ferey ? Fuy nada, na-
da fou, & por cafo ferey peor que nada.
Tal fuy

, que poderia condenârme; tal
íbu,quearriícadamente poiTo faiuarme

5

ou ferey eternamente condenado , oii
eternamente falvo. Sey o que tenho fido,
fcheque fuy muy mao.-naõfey o que
fou, por^ ue naó tenho certeza da graça ;

naõ feyoqueferey,porqueeftouduvi'
dofoda falvaçaõ. Perdoayme , Senhor,
o que fuy,emenday o que fou, & dirigi o
que ferey. Quer dizer: Divertime do
mal paífado , confervayme no bem pre*
fente

, & encaminhaymepara o premio
futuro.

Quinto*
6p

cerdote da Companhia do Seminário
Anglicano, q qual de Roma aind t antes
de íenia Companhia, mas jà Sacerdote,
& conferindo com os noffos Religiofos
a fua entrada, voltou para a íua Pátria
confinante com Inglaterra. E depois de
lidar encuberto contra a herefia, & ví-
cios daquelle tempo com incanfavel
zelo, &copioío fruto das almas , redu.
zindonos primeyros três anjios'a mais
de trezentas famílias a viverem para
Deosjfoydefcubertopor hum fâmulo
domefticoA logo levado para Londres
onde prezo,& perguntado como osou^
tros Martyres , & também como ellès
refpondendoàs coftumadas perguntas
prudente

, & confiantemente
5 fez crer

aos mquirentes, que naõ temia, mas an-
tes defejavadaravida pela Fé ,& Reli-
giaôCatholicaé

§. III.

71 Egue-fe o generofo Martyr
Joaõ Cornelio, Hybernio, Sa>

i 74. E no mefmo cárcere lê* brado dos
icus intentos de fer Religiofo da Co pa
nhia, teveoçcaíiaõ, & via occulta de ha.
ver a ordem para íernellarecebidOj&fa.
zeros votos cõ. a cpnfoíaçaô igual 20 feu
deCejo,vendo-fe ProfeíTo da Companhia
logo no feu NToviciado , & nelie jà m.
dminado filho de Santo ígnacio, para
padecer por fervir a Deos , pois a fua
pnmeyra provação era na rigorofa clau-
I ura de hum cárcere, com a efperança de
lahirdelle para o patíbulo. Nem fe paf-
foumuyto tempo, fem que lhe fizeflem
provado o fundamento de fua fentença-
porque lhe achàraõ eferito em pequeno
papelparíedehúarepofta, com que fe
havia refutado o motivo publico de gra-
ves penas contra quaefquer Sacerdotes,
principalmente da Companhia , cofiaria'
das por ordem do Senado Real havia
três annos.E como elles naõ fabiaõ quem
fcífe o author da dita repoíía , baftou
aquella reliquia , que lhe haviaõ achado
efcrita,para entenderem , que elíe o fo«
ra:& logo as vozes da plebe, que havia
concurrido, entre repetidos clamores o
fentenciavaó Reo de morte , & também
aos fâmulos

, que quando efeondido o
feryiaõ. E abraçando cft.es a mefrna kn.

> íença

)i,
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370 Fida doTatrtarcha Santo fytacio de Loyola>

tença com alegre rofto fe fproítravaõ aos

pés de Corndio , derramando muytas §• V«

lagrimasosqueosviaõ. .. _ ^^ EgilbcoEfcocez ,

* iy. \J hum do mefmo numero deftes

Santos Martyres , era de nobre fangue,

i* Tl Afiando toda a noytedefte dia &foyilluftrcdcfcnfordaFéCatholica,

r em oraçaõ os ditofos lenten. depois de inftruido cm letras , &ja Sa-

ciado^naóaceytouGornclio^indaque cerdote no Seminário de Gregório

SSdccS^a offerta,quchum mercador XIII. Entrou na Companhia , & veyo a

ífco lhe faiia Para refgate de fua vida- E íoccerrer a fua Pátria , que padecia os

^WchS&«hc5id.l.hid.doctf- tormentos da infidelidade Anglicana ,&

cereTra o» patíbulo , hiaõ todos com o por hum amigo traidor foy entregue aos

^LPo an^mo fendo o de Cornelio a Magiílrados daquella lamentável rebe

dmrPara7dos outros , aos quaes fe ag- liaô^contra a Igreja Pontifícia. E por pr,

gr^eou hum homicida ,que do cárcere mcyra entrada hum dos Mimftros da

^^mddoporCoínelio^pattfep ímpia Juftiçaofaudou com huabofe».

feu com eyro jo qual > & os fâmulos da, & reprehençaõ furiofa ,
por fe haver

*<S^fe«ê»VhM>*»iÍ^ fa ' atrevido a ViVer em cftado Sacerdotal

SSfcSpSífiK^ naquella Cidade reformada 5 à qual afro-

tandofer Sacerdote , & da Companhia ta correfpondeo o aggravado Sacerdote

de 1E<3US , & naó haver delinquido cõ- imitnndo no íofrimento , & comedidas

tra as LevsReaes. Tinha exhortado an- palavras, ao Senhor por quem a padecia,

es a todosaperfeverançada Fé Catho, &que por elle também havia padecido

ica & logo clepois de té brevemente femelhante defacato. E como fe efte foi-

affim ouviao, foy morto , & eiquarteja. fe final para fe lhe fazerem outras ,
cho -

^o^índA, os outros- vèraõ outras cem fueceffiva funa fobre
d
TTglo 10 amoTc deíkSoldado omefmorofto,barba,cabeça,peyto, rcV

^JMilicias da Companhia de JESUS pandolhe adefenfreada plebe os vefti-

mSSS^SRm^ fia fan. Sos, fcdeyxandolheíóoda roupa inte-

t aviSando os mais dos dias da fe- rior , fem elle afroxar no animo de fo-

mm?:Sàocon hum afpero cilicio frer, &deíprezar ainda os mayorestor.

?ttos^ioelhos,algúas vezes comos fen- mentos com que o ameaçavaô. E defef.

t^s enlevados em Dcos por alta con: perando todos de o poderem dobrar ,
o

íemlcaõ zelofiíTimo da falvaçaõ das ai- mandarão para o cárcere : no fegumte dia

m.T^^ ^daçaõo mao efta- foy mandado apparecer aonde o efpera.

do de Iguns na outra vida,muyto foliei- vaõ,& querião ouvir os mais nobres ,
&

tSSSSSi aos miferaveis ,ou en- também huanumerof. multidão dos que

fermos ou defamparados,& naó fem my- o naõ eraõ, admjrando fe todos , & jun-

ftcriofa^rovideSia em algum tempo: tamente embravecendo-fe de o verem

dSSiflSS toalmw do Purgatório, depois de taõ mal tratado,comtaogene:

nfferecendo Dor cilas a Deos os fuíFra roía prefença.

SS^vTa£:di.seincadafe«nan..Era 7 8 Precederão as perguntas jafabu

temido dos demónios ,
principalmente das, às quaes elle deu as repoítas efpe-

nos energúmenos ,
quando oGvidas as radas, 8c fempre advertido,para que de -

íuasprec^cediaô à fua virtude , o que las o não pudeííe«n-^g^^
comorovàraõ cafos públicos. me , fenao foííe o de Reo Catholico ,

òc
comprovou y ^ digniffimoda Igrcja>oqueellesnao

queriaõ ouvir, & Egilbeo fó efíe con-.

fcííava.



Livro Quinto. m
etiava.Pergunt3doa quem conhecia por do ufodaquelle reparo commum contraKey de Inglaterra fDiife, que à Rainha os incommodos dos caminhos,

actualmente reynantç, A que fim havia
entrado em Efcocia contra os Decretoà §, VI
Keaes ? Refpondeo , que para ajudará

S&tó'áíH^^Í?* ™uraes * -T9 MUdàraó de meyos para en,

JLVJ. iraquecer a conítancia de E-
gilbeo, palfando dos que até alli erãú
tormento*., aos que paredão alívios, por
verem que nada havia obrado a cruel-
dade no feu invencível animo. Mas de*
pois de abreviado o tempo deíías ferias

Comofe havia ordenado Sacerdote fem
íicençadel Key,& naõ por Prelado da
Religião Eícocez ? Diffe, que naô conhe-
cia na terra quem o pudeííe fagrar com
as Ordens Sacerdotaes

, fenão ao Visa.*
no da Igreja de Chriflo.Se éírava de ani

Refcnnln f, T*" ** £fcritUra ? óo amento de Egtlbeo , vòltàraõ

AnJnte^T^-T ° FTÍO ac3^11csJuiZCs outra fez àfuriídítcS
&$£Zw 1

Lan
5
araoIhe em ro«° a .mentos, como defefperados de lhe que.E terbe?H? qra

,

di P" b?^— ageneroLdecom quelbel
í^in • 5*

&
D
E
f
libeo defendendo a in- rebatia as lanças,& zombava da fua af.nocenaa dos Rehgioíos daquella caiu- feclada brandura.ReoovàráohL an tí«

X' c ime
q
aos íl

e

!T T*f^5 invenção decaído, que íobre íer do ri.

Inli ? í J
•

Ulf
f
S

*
eiTcs forao os §or; qúelentamente tira a vida, chena aapthoesdomaquinado incendiou os urar o juízo, para verem aos Reofafor!

K£ cT^ÍàTíme\qaf Oytodiasinteyros,& outras tantasno^

nHlS^n, i

g Ibco haVcr ^ada *«<"«*ão eftar em continuada vigília

t sd&£te& jà
?°

fifn dcí* aEgíÍbc°' «vcz.ndo.fe os guardas
8

q"«"£ IfizS!?!"
d

.

as as for5as.° ac por todo aquelle tempo o tyrannizavão.cometa) repentina febre, que a fez ir
creçendo hum deshumano Calviniíta,
Iançando-ono fogo, que alli eíiava per-
to, & com o qual o rinha muy tas vezes
ameaçado* E o innocente marrynzado
Ine agradeceoo lanço, acceridendolhe
mais a fua ira

.; porque lhe diííe , que no
tempo então frio não lhe podia dar ali

fem fazerem pauza nas penetrantes do*
res,que lhe davão com agudiflimos pon»
teyros de ferro pelo corpo todo, para de
nenhum modo lhe poder chegar o fom-
no. E para o tersrn mais defvelado à euf-
ta de dores ainda mayores,altcrnavão cõ
os brados nos ouvidos as crueldades
dos membros, mãos, pés , & cabeça , naviomavnr m^^A n V •"-»- «^ ihwhuius, uidus, pes, oc caneca : na^S^^^S^^T^ fe qUaI >&n°P«7tobatiâo comoetn at m-

íív Iri.SSni l ?' ^
Cfta f0rCe Cí * bores

5
&W&o fufpendiáo a frequen-

relka Qut£ if

'

,bc° t ^annia he " c,a dcílas humanidades
, q arrafiavTo

node /^h
Cga ord

f,
m ^gover. por terra, n&ohua fo vez , porauepara

do Ira Edfrh
S? ^^ qUC

í
,!e ffC leV£U mU*tas ,obrava a *««* 253 s

Efn,?3 ^^^queheaCortede ferozes homens.
4

menrn o,? i, ?
ZeI?° Pad^er otor- 8o Amanhecendoo novo dia , de-

S aoSó 2
C^T àf b

°í?
S J P°f ^5 defte °?tavari0 de tormento

. *
docorDo íocr 15 ° fW partÊ tenteand°os puiíos hum Medico , íó

chesav
P
a a'fafSf^S!^^^ ' <3 UC três horas de vida lhe defcobrio , com

ícr»rd/m^ í*p
C^S fufta

?
da in- PCZar dos ^ue lha defe

Í
avão ^ass dilata-

gSíSSSSfi
d°S °?°S ^uebrad°s- dai para o atormentarem mais.Mas comSiT&SSSrS^"** ^ndegozodeEgilbeo, que fobre o

ant« oJ ,.?,

d 2iata0co^sntecomo defprezo,que fazia de novosameacos,«»cs
,| que elk rinha muy to exercício cfav& em feu pcrfeyto juizo , ainda de-

pois

ÍM.f,
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'

i f^ida doTMarcha Santo Ignacio JeLoyola,

£» de taô atormentadora vigília, & P ^»»^?^"^™ ^
violento deívelo. Porque todo o tempo panbia conftava de muytos ccntoi,^
vioientucuvc J , £ mencadoscom aqueiíes foldos promet-
que paffou ate chcgar ao^ «b^ a»

jd ineuka ôs a feus filhos pe o

nnor ao íeu cntcuai ? D s ignaclo como o mfigne Theo •

«BSmLvSb oquelhehaviaõ do moftra provado »n> autho»dadcS

mandado, ncgandoos falfos crimes.que dos Santos, de fciencu , & das
;
Efcnm

™'a
. \ ? „„L_.,,nj„ .„. ratho i- ras, cm hum eopiofo Traçado de Marty

lheW^^SSgSjggSS 35£ ri»* Neftetaócopioíonume.

S&fa«S&tt*2£Sb£ »* Mar.yres da Companhia enmõ

& aeompanhado de muytos compadeci- muytos, que o amor do próximo levou

dosTluaTnocencia.queeominceCfan- apmartynodos contágios dapefte nas

«MSbn6 o feu fenti- occaf.óes, tempos , & lugares , em que o
tesiagrmiasineiig^ a

nlMndo ,![<; mort fero mal devorava aos que feria. E
memo. E mandado callar ,

quando ene
aerefcentado o numero dos

ainda,ouna fui própria mgua , ou jm g
( de poreftavio.S $2&g£8S3&S* .en,/& morta, ep,demiaco

P
m mais cen.

tíoinnumeravui^ , ^
f Províncias de Polonia,Ltthuani3>^Boe-

to uiío da íua fentença Nao foy ef
J> 4

j ou dado,
quartejado como B2*^^££ pela Obediência , que tambem^e livre

licos de noyte fepukarao o forno cada g» ^ .

£o
ver i

& todos os que concorre ao para ^ d g QS M
a fua morte acabarão as vidas cada hum S°^J Ud £iUi a

<

com íua divería fatalidade.Não fazemos

aqui memoria de mais outros filhos da

Companhia mortos,& atormentados em

Inglarerra,masnaõ fufpenfos, nemfey»

tosquartos 3comoosque deyxamos lê-

brados; porque o noíto intento fó foy

morramos poucos exemplos, que ef-

crevemos , a verdade com que Santo

Ignacio alentava aos feus filhos na parre

daCarca,queatéaqui viemos gloíando,

a merecerem os foldos de combatentes

da Igreja, defde oannode milquinhen

C A P I TULO XXI.

Daterceyrâ parte da Carta de S. Ignacio,

que havemos moralizado, & nella

dtz ajjim.

§. I.

810§ue até aqui tenho dito para

defpertar a quem dorme, & que

™7 noventa & hum , até o de mil feif- corracom mais Ugeyreza aquelle,que vay

centos & dezafeis. Nos quaes annos , & muy de e/paço ; nao ha de (er motivo ,
para

nos que depois feforaõ feguindo , tam. darnoextremo contrari0) entregandovosa

bem eftaõ lembrados outros Militãtes hum mdifereto fervor : oyoffo obfequio

da Companhia, mortos em diverfos pa- racional pede S. Paulo, conformando-Jeco

tibulos nas quatro partes do mundo, ou o Profeta. A honra deURey ama o juízo

nos cárceres, ou nos degredos , ou com & com aquelle que emfigura Je ntandano

oceulto veneno, violenta fome, & gene- Levitico :Em todos os teusfacnficiosoffe-

rola defenfa da caftidade : compondo rece fah& afim devefazerfe, porque ao

todos aquelle gloriofo coro, que em nojfo inimigo nenhSa arte he mais a propo-



Livro Quinto»
t

Jito , para arrancar do coração dos lervos de kbtrbes /& d* *£™ La»j» *

ze> quinas coufasdo efptruofegutem^ai ufurpáí o que nàò he feu , fazendlíZlnadvetUamentecom angra da razão, (e. tros Lfita me/ma caífa XvtndJofrínaocomamconfideraçao, à-impetosda li. raznOoieuSuDerior FírVIZ, '

í&Je^fí'JfjC0:WH?* UfrmfiM* nLdíXraTadoà
7taZZrUâ ri'

""' t>
r°adera asarmos d, Saul) ou veriadenameme °.

tlrtnZ;,! ^TVf" ' mr; -f' ^^cavaLde^ad/JrZplT.

(<u> dequemdetalmancwaretmvem» F» F ""ejjartaatttjcrtfao.queniodere

irim.vLÚ. ™ "V J s h ° "s exercícios virtuofos entre dousctmtr»

Pr~Mul,Tt"CmM
,

S
' q"e

h

Btrmrd°
• "aicoivem fiarje fi£VX

nadaííft f*mTl larS"sJ"r- deyxarfe levar de huaha vontade L%nadas &femancaomtes de chegar ao ter. quemuytasvezes convém refreaUailTo

Z!Tval£7Íy,l
ttefeheperM° Pirímánaótera pTemio.comlcoZfma

andar com muyta carTa «TIL r ,, fEfir,t«ri1 ° nfifiir,&ndi querer ok.
paraaaZTn

C
fg, ,

? >'
''"A"

decer ao Superior, he como efpecie de ido-

Z^lZZVetrZZ7ZJe ***&*» oMtenca 'I.relíotff%
vodeM<tld7r?7í°A

cr"cfc"™- g«tapara caminhar ao devido mevoentrca

ZhÊulitt' 7d
°- frfr^^ tibieza.&otmmoderaiofervor-.óreraí

tfiolTBerZ^ZIf: 'fègm
- *"*" °> *#>« ' ""' >end" d<™*fi-

femelhZ,<t?.T, í d'z
'V

ecm "!" ""*"V d« «Jtudos, emprega* -os em
éSm^ÉÍZ^T^'1*' ^^'^vofaproprtaJnJde/lem

7^rZZThtTaDetrdTd' W *-*>»- ****£&Wf5fZ«3ÍS d,e«c,a,antes que enraquecrcò- debilitar

nevra L fíJLr.n "foc
.
ed" defi" «*• deÇorienadamente volfos corpos.Nat me.

danat-aoproxtmZorTZcauZltt í" 1*™d«d<y«»»»<° approvoJalpUs

tf^J&*7tâ^SZ™fL%£ ^f^f^morttficafoes.dasquaes
ritual Á^irA^j, *' meefcrevemde II, porque bem fey,2ueos

tfooschaladtviforesdaumZeTinl TSlT^Í™^W*«
mgosdapaz

% &elles wúZSEZL< ->
&^õ P0UCOaP^veytaopara vencerfe afi& paz, & enes me/mosfe condenao meJmos, & ganhar augmento de graça,

li mam

/

m

11

!
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,-4 fida doTatriarcba Santo Ignacio de Lojola,

„„ormnte,m f
rmapos. herdade htti- que o leu mefao exercido naó ha de

XmLt no temo dos [findos, venado com chegar aU extremo, que exceda
,

M
,

ta

u

Sã/W^Art«iW»»^*^f Ç« «a natureza. E« •» *»»

m«omlLt«~fi ««*«««««*• q«anro»mporta .pr.tic.de todas
?
co

Tacío^.flLulokd^náa^udcom felh. . fcus fflnos nas fuás ConlSitm

^«"Wv^n^,^ 5
5cs'^eí"n'racmt^ra concord;-

*taM ércomrehendeatodasasotttras, ponto de perfeyçao. E para concoroa

Ujíi .-O«« proveyuhe, (d,z ) «m J. tantoo exceflo do eftudo da p.rtey

vús ameis reciprocamente.

§> li-

çaõ , que cheguemos a cançar : & deita

meíma perfeyçao naò haja ponto a que

naõafpiremosfubir : no difame defte

confelho naõ diz,que naó percamos poti-

* »* . «;« a*(\, tercrwA mrte tode perfeyçao
5
porque então nos ar-

82 ^âS£ nrcamosadestalecer:róquer,quenos.

*K A l rnmoadafuícartí animemos a naô perder eíTes pontos
,

3«™^^^ ?r^mto .iStíI acrefeentando logo quanto «Divina
da obediência, efenta também ai.orju. ,

_nmmunicar • & defta forte

gal,& fer daquellcl"****^ SSSZESBES? he incompatível
deceraosSupen^es.anAmseoufas J

,

efpincu.es, mofe entrando

»

leu««
g

.

Ift
. mefroo adícrtimos em ou:

ele.o por voat.de Kffi^fStt tr.s d.s fn.s determinas niveladas^^StóS* Peiofeu prudenci.l juizo > & diferiçaõ

' qUC
tff™ rScXXemosmte- Lefpirito.N.Õ nos deyxou taxadas pe.

fc bem advertimos.o *««^* gg**S3 dirigido pebs
dle .pont.,p.r. fe moW™%*™* S^s, & .pprov.do pelos Confeffo-

oPadre^g3SSíSS5^^ "-r encontrada,

Concilio de Trento ,
par. com a fu. lua gar» « 6«*-W»£ fez

'
na&re.

encaminhar a outros na reformo d pJSl Santos /porque

teconceytouniverfal das totam
^«U^ tTveraõnos eus.oV.ngulIr.ni-

nações; porque nelas claramente feefla queeUe*™£» ^ £ arrpja.

vendo.quanto defcubrja a fu. iobrele. moque,
:

v
osqueriaôlan-

vada prudência para luftre da perfeyçao rem n
'

^"ey", eu
q H ^^.

RcligW.
jj

<,«<: naó tem pouco, non.
ffi
X»gg«£* ggL*» que



Livro
pode naõ fer.tambemnaõ fe hade acon,
lelhar.

84. Por ferem extraordinárias as
acções dos Filhos da Companhia em
Coimbra nos pnneipios da fua creaça

õ

naquelleColIegio; tomou motivo Sm .

to Ignacio para lhes eftranhar o fervor,
por chegar a taes extremos,qUe ao mun-do pareciaa loucuras, fendo o numero
«feítcs,que chamavas loucos, o dos ma.s
nobres nonaíeimento , comoos Irmãos
GonçalodaSylveyra, Rodrigo de M<*.
nezes, António de Quadros ,°

Melchior
carneyro, que depois vieraõ a fer Wrces muyco ailinalados na Companhia.

LIT n? i
COm0 OS mais hiã° Pd»»tuas da Cidade quafi defpidos, ouv.I.

mentecUbertos,parecendoabatidosfer.
ventes

j porque crão viftos levar pa%
cafa o que para el/afe comprava. E por.que cftes «ceffos chegarão a fer conde.
nados nojmzodos homcns,que naõ pé-
zaoopreçodosthefouros do efpirito,
que cllc» contém, chegou a Roma eíle
zelo murmurador, que reconhecido porbanco Ignacio, o levou à balança da fua
Prudência, & feparando neíla as luzes

dn
S

™
C

!í
,S>fatÍsfcz aozc,odosd«fcretos

etomundo, reprimindo aquelles fervo-«s com a maravilhofa Carta de Obedié.
cia, íem os moderarcom preceytoalsu,nem intimara fua modificação com ai -
guapena Sóeftendeo huro difcurfo fo-breo valor daquclla virtude ,todofan.
to, & doutrinal, que por fe ver taõ alta-mente authorizado com as Efcrituras,Sc
fcnrcnças dos Santos Padres,íe entendeo
ler efento para Iiçaó publica dos Reli-
giofos. Enaõ paiTou de iiçaô particular2>» JgMto toca da mefmaObe-
divncia neíla Carta da perfeyçaõ Reli,
g^fa,apontandofóoslugares da Efcri.
t ura, & alguns ditos dos S«ntos,porque
cfcreviaeftaafeus filhos fó acoíídhm!do com amor de Pay, como fallando aocoração de cada hum. E tanto em hfiaCarta, como em outra, influindo fempre

do de tal fone o excefío daquelias aç,

Quinto.

Çrtcs publicas, que naôcondena por in

dí!i°
f

í,
Ut0í C

/pÍrit° 'W del^ Po-dem colher, & do qual temos nòsbaf.
rantej exemplos

n

a fua mefma vida depois de convertido.

Jrl /
à ,°

r
te
7
os
Jífto guando ainda

tadoembriofocavallO,& no arçaõ da
fella pendente o feu vil faço , tBL k .
vava osínítrumentosda fua penitencia
abatendocom as viftas deflí carga os
*erPeytos,quefedeviaõàfuapeíroa. Lào deyxamos entrando em hua nobre Ci-dade com hum Decalcado,* outro def-
calço, motivando os rifos populares có
eita defproporçao na compoftura. Emoutra Cidade de naó menos esfera, todoX^ ,odo

> em que havia cahido,
paílouhua vagarofa moííra do feu pro.pno abatimento, pedindo namefmo tê.po efmola

, que era outro acceíTorio do
principal intento da fua humildade. Eanim neftes,como em outros muytos
exemplos parecidos com os dos nonos
Irmãos eftudantes de Coimbra, fazendoo que era condenado nos olhos do mun-oo, grangeavaoquefabia íer viflo dosUivmos cota agrado íummo. E quando
nosqmasdeyxaroconfelho de eftimar.
mosmuytofer tidos ,& julgados por
doudos, a/untou a prudentiffi ma excey .

çao de naõ darmos nos para iífo occafiaõ.
AiWmté bem via os intereíTes efpiri.
tuaes deftasdoudices,para evitar as cul-
pas dos que com cilas feefcandalizavaôV
« oftendiaô com afrontofas palavras , &
tal vez com obras

} naõ deyxou porta
aberta, para ferem imitadas aquellís ao
çoes,pofto que por outros motivos juf.
tas. Oe tal forte, que fe hoje íeus filhos
íaniííem com ellas ao theatro publico domundo, naõ feria fem o caftigo da re.
Ptchcnçaõi&fc-eftanaõ foffc haftante
& houveíTe algum, que na pratica das'
virtudes fizeíTe regra do feu juízo pro.
pno

, incorreria na mefma indignação
dosdousdefpedidosda Companhia, de
que ja fizemos menção , & por.fentença
de mm Ignacio foraõ dimitidos do

J iij feu
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da a previftos naufrágios.

i*

a7x fhk doTãtriârcha Santo IgMcioâeLoyola,

SS£SS£g ggggg-
de f, melmos.E os.parecidos com o fc- V^™*®*?

ainda ue entrc

fcntadosua.Naocom^
fobre outra,com tudo iffo náohe tem-

dcluífieientelotaçaov^poriaoarníca. ^XorpVacadahum^quehe me,

lhor em fi, íenãoo que para elle he mais

proveytoío. Como fe a hum lhe commu-

niçaíTe Deos na Oração dor dos feus pec«

dorpcVaerpéraqueSancognaconefta alo^f£ pdoobjl
^,^fua Carta confidera , appucaa«t aj iduu v « jx

hanna

década humdosf*^<S< Í33K525*»**^
ca t.raóasattençoesda rédea eflesca

. efta^ fó d

nunhaô livres de todos os perigos, com r £m
que o mundo, demonioA carne inesar- poci ; v / r

h ra.

^".^TElSíSi"; cb"á.Tm^amoem devi dar regra ao

S^^oi^í^ efpinro, para quenão faça as obras boas

SX A- defej.do.Jto ciaramé- por impe»,£feg..

»

«^
,e do que nefta Carta o d.tfe

|
^nae.o »^^^ para Ldos, nem

em outras occafioçs > qu"ena°
J°°

,ra
5 Vr ,»,

h£ folas em todo o tem-

ocaminho poronde feusSAffM^ SSS he notto ,fenão

osgraosda mayor perfeyçao. Coftuma- po 'P^u
',
heha

P
emosdarconta delle,

valizer, que faô muy poucosos que en- de Deos, & 1h-wnrem

tendem perfeytamente quanto fizera ^^»2 f& brandu,

De

?
sX. & fc P^jo«^J rs tatbTm

a

ffeo

r

m
g
o;ndifcreto «*

em fuás mãos, & te deyxauem ,CVdL "*
*rtn havemos fevto inútil para obras de

í
UaDÍVÍnSm^„L

C

°^coTabr!c; may°or bem°nX^ íerv^o de Deos.

(ice primo de hum lenho tolco tior . y
con[ra cfpl.

húa eftatua , que he mdagre da eicuitu ^""
havemos de domar com ex-

ra ;affim Deos <4*££»*g*S£ "oSias^nTtencias, até que perca

da fua parte algum «**££•*£ "aordma ,
d

q q ^^
fimulacro de fantidade , digno de çouo oorgu u n

_

carie nos Altares.Oprimeyrocor,lelho, bm lenho ^dena.q m^
^

S3*W2tí2S£l!!SS5 Drh"aTen4
V
fe

Z
hade

q
applicar talme.

era que entregaffçm todo o leu querer * u• , ^ nâQ fi_

Deos, cooptando fielmenteicom ato ^«$^ rf̂ fciIltibi*S«n.

Divina graça. Ao que nao_h< chamado ^e 'nu™> _.' ^ for a naS penite.
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íudes folidas, naó podem durar muyto nos fufpeyta , bn^a* - *77
tempo no teor de vid a,quetem tomado; SdS?i^^^"

#Ç
tt

?
,,?P»

porque debilitando.fe o corpo faltará a aauclles .

»

tESZ f a-r°
m CÚC

'U1Z0

<f iv. ,

a° Pâdre MJnim & Santa Cruz* V *ouvar encarecidamente as exteriorida?

88 ^OdoseftesdielamesdeSanto ^JZ%^%**& *
I Ignacio eftaõ radicados na- ^^^'R^S^ASâ^^'quelles confelhos, com que nefta tercey. media aSffif^ailhl?

rapartedaíua Carta, queimos levando qucfct "e2^^Í"U£"^ja ao fim, perfuade a prudência com que deo o que indicava efl^Sn? '""

rehaõ de dirigir as virtudes
, para não hmía^S^ta&^^TT&

faltar o feu exerciciopor demafía de ex- yoaSmoSflffll ' VC"

tremos,&exce<Tbsde obras exteriores, ed^pSSKSaSTiSS
SEín

T

nd^ C
2fp°

enf"<?ucccm o «* em Heípanh"
^

efpinto.E por iíío efta grande luz do en-
tendimento de Ignacio o acreditou de
muyto /ingular em vários exempIos,dos
quaes diremos alguns. Jà deyxamosdi.
to em outro lugar , quando falíamos da
converfaõ do Padre Jcronymo Nadai , o
conceyto que elle tinha daquelle Anaco-
reta de Maihorca feu coníelheyro, o qual
vindo em húa occafíaõ a Roma, & tratan-
do por largo tempo a Santo Ignacio, &

capitulo xxir.

Da ultima parte da Carta de S. Ignacio
tao chea de efpirito , & prudência,

*

como as outras,

JT- I.

perguntandolhe Nadai, que lhe havia 8o T> Ematou Santo Ton.,.7,parecido o Anacoreta
: refpondeo , que FÉ deSS^T ^ * P*rte

nao paííariio três annos , Vem oué elle LnJt^Mf Carta^Ue

a

êora aca-;

deyxaffeofeumododev/da^Deniten! Z5 a r ií ™ '
cnco^ndando

cias
s & affim o fe, CoiifèÇSS fiffitoSSSl^^ S**

da foirw - - f
{ Ud

°.
S no temP° mcnte« E deduzindo daqui os areiam?

aavertencias de viva ; DoroMp ari-i»nríia »t- ,v . ' «wm« amui.

às vozes da fua Prelada l?Z,?Zlr ^" ^*"8" TOI have,s ™J°«'ros de
logo, ainda quando fó em £?™Í, 5"?™^«^^'«*"Aw»r
ch°amavaõ. q£ffcttve v ao™Sfi *-*"*««" - «tfM «fanft* « «te

^Mwuu/juetctinamc; dignos de queje colha de vífiutros agraça
li iij <fe



i.t Vida do Tamanha Santo Ignacio de loyola,

ZiraimasaDeosnofoultimofm.Enotem- ^^^á^cmdopm^
po que dura o efludow vos pareçajuefots ^Tf^ff' ptla graça da Di-
\nleis ao proveyto do próximo

j
porque ^^S^^^àm^

Memdecreceravirtndeem^f^ ™fi£fwJoudp*^"ffi «**
como o pede a ordenada chandade, (com-

t^umblmLos ate onde chega. E eu

padece te detua alma agradando aDees)
^Z7oAuthorM todos os bens , quefe

"coopera fe em rnuytas MMeyras ao creci-
'IZlZTco^ZytoaugmentocaLàa,

mento dafuaglona na ajuda das me mas. <&^S££

/

m v >fmms a fua gra,
Jprimeyrahecom o trabalho prefente& ffi™J*%£ eBJdo de bií inteyra

com a intenção com que o tomais,que verda* ^'^A^ima maneyra defoccorrer
deyramenteheafimdeajudaraosproximos f^^S^^S^U^
afeu tempo .porque dos Soldados t quef ^fi^Uj^ os quaes pode-

oceupao em aperceberfe de armas ,
&pro. ^^igS/í^pnV o demais ,

que

verfe de munições para abatalhado fe po- 2{c^ç%do7tfíuZ não vos pemiU
de dizer t

qmnao trabalhão em ferviço do «™*W?£$
% & do mais quefe pede

feu Príncipe. BUmda que a morte afabafe jg;*J^ dlt0 ] Undes 11

aalgumantesdefahir a tratar exteriorme; JJgg^ dlfcmer : & per

te com os próximos h nem por tfo haveria fgm PlemmeJ
ne,^,n

l
p rcrever ifto/e

perdidoolabalhodeaparelharfe.Edeveis ^Jf^^J^^SSZ^
IfirecercadadiaaVeoseltapreparaçao, ^j^S^S^M^m^
píratrabalharafeutempotqueporventura fifflÈP*Z£ZZdes Nao tenho

comprazendo a Sua Mageflade aceytdla. •^^£.^2j>ftí3 rogar a

nalfef.de menos ajuda àfalvaçaõ dasaU ^^^^^.^^
mas^ueaprégaçao M™>&«sconfif- ^XKi^á^i«A^/í

fUs.AÇegundamaneyradeajudaraosou. J""£™1%
tros neííetempojoefazendo-vosyofoutrs %f™"J%. jrm tmkm ofeja de

porque, tantomais hábeis eftareis ,para fa. C0H
[

er
];JJ^. 'rfais

J
j.r mÇevereis noV

Jaosoutrosbons,quantovófoutrosoforr gj2^^^&®*«^
des,porque ordinariamente Veosobranas ^gS2-^* *
coufas efpirituaesproporcionadamente , c<?• aajua igreja, ^m ^ jr

r^
mo a natureza na producçdo das fuás : acer-

ca das quaes enfina a Eilofofia,& a experiên-

cia, que para ageraçao de hum homem 9 ou

de outro animal perfeyto •, alem das caufas

univerfaes, como/ao as dos Ceos , fe requer

hum agente immediato da mefma efpecie ,

que communique aofugeyto a forma , que

pertende produzir. Da mefma maneyra a

Divina Sabedoriahaordenado, queaquel-

mil quinhentos quarenta à-Çete.

VoffoemoSenhor
Ignacio*

$.11.

«o A Cab0U
' Sant° lèm6° Cfla

Jr\ Carta affim como a começou,

perfutdindo a feus filhos osaffumptos
Divina Sabedoria haordenado, que aquei* Pcim*u

i

1";
<
r L letras como eftúdos

ledequemellefeval.como in^nen^ou f^«^ *^VpS^dc«di
caufa,paradaraontro humidade, pacien- »^«PÍ™ a

2bemcommumda falvaçaô

ciL Ichariâade^&femelhantemenuou- ^^ÍSSã^èJ^,
ciente, & chantativo : & affim ( como di- da ^?mPanTã" fI13 Parta como feus

zia^ervis aos próximos em quanto vos ^^^^^^^
fazeis inftrumentos hábeis para fervillos , ^£g*J^S {"Zl de confi.
J
armando-vesdefakdoria&de, virtude, focs dgs próximos, ja ie na»
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5
crar convertendo anualmente o mun- Medico o conherimpn^,?, • jt í'9

do.em quanto ertudando virtudes,& le- £2£S^?d«í? í' 5**^

*

dos meyos para confeguireftefim *2f! ^
v
. a

nS,que como"fos jpor-

fpÉÉiHHif
mmsBssã£mecer comdous penfamentos , & açor- perior Dor kl™ Hpí*,. ™l •

HPipSuÉI
erfprov^o^ ***** fiháâ\^ amefma^ ordinariamente JSffiS
fanSSrr '

edl° "°ntr
i

a dlaS a mudados nâ0 nielhorão, nem SfyortoueZ ? u
m °S ícn

f

a
f

dos
' PaM mais™ hum lugar, que em outroS£2^ a

"" -°ní
f
h
L
°S def" °sfeu S coílumesfempre vão com dk

'

SfeS?!!?^ dl^0lÍC
Í
S * nâo concordavão eftas mudançaT

, pS-*
«na a affl11 n

das
r
te

(

nfa?ões
?
he que em qualquer parte fempre e!les

P
en,KS^.rt1?88 Dlví ' contrari^ com a caufa doVeu defcS

tadòs
P
com^ na0f

Ia^ê aos "*- tentamento, feeíTaera a falta da fua ob
quandoTa

° foccon
? das

.

fuas a*™ J fervancia. Como o argumento todo def-

Ruecom^fn^ ° demo"10
lu

os ?**• tamaravilhofa Carta de Santo InácionàSfe^^j^1^ heaperfeyçáo,quenella encomfnda a

fiftcnciS mwÍ I
lh° d3S fUaS re " feus fi,hos

> °l>»va tão attento à que de»

cõesTw ? '
°UtraS mUytas H -

viã0 ter os fL*d"°s, como os Superto-coes de Santo Ignacio para o tempo das res>
auperiQ»

tentaçoes,bem eftamos tendo a direcção *. TU,
porondefehão de governar íeusfílhos,

*

í^^^a

MplW^'^ ** 1? tamfeem/uppoíh a pratica das

veyVameSd
5"^05^ ^053^^feS^SS^E^íS,~ ^orglorfadeDeL^aiudrS

cõf« rkr,
"lcl

íucnccs aos das tenta, mas; dava outras aos que então o mu
|r2'aSffpSSd(uS*i

V

e
" r

10
'Vcàrâ° »ara nôs SSSS52

indo»™W.: Dizia itiftru. hojetodas de muyto pezo de pmden.
Rovernn „SOKS

í
qUe

?
a

í
aofeU bo,n cia » & **"*» «fcefpWo , prmcipTl.«SS:'/:*" nienteparafecoarervarapaz^aX

ua tura
, na ae preceder no pubhca politica ( pondo por exemplo a

In



B gd
VidââoTatriarchá Sa

Ecclefiaftica) fãô os de mayor mando , &
mais reverente refpevto. Dizia, que a

perda deite trato pacifico commummen.

te vinha dos que eráo mais fervoroíos,

que prudentes,desfazendo com húa mão

oquefaziãocomaoutra, porque erao

dousos modos de Operários fervoroíos.

Huns,que fazem ,& não desfazem : &
cutros,que fazem,& desfazem. Ospn-

meyros faó aquelles , que ufaó do íeu

fervor com tal tento, que ajudando a

todos, a ninguém offendem ,conhecen»

do,quenaólheshe licito fazer todas as

vezes tudo;& por efta razaõ, donde fe

lhes oíferece naõ fó perigo , mas ainda

húa fó apparencia de efcandahzar , le-

vantaõ a maó da obra,& trabalhão para

feu aproveytamento , o que naó podem

fazer para o dos proximos.Os fegundos

faõ homens de mais fervor , que prudên-

cia, & quefedeyxão levar mais do im-

peto, que da razão ; & cegos com a co-

bica de fazer hum bem , não olháo para

dez males,que caufaô-E fe alguém fe lhes

oppÕem,com a ponta da efpada fe defen-

dem, & alborotáo o mundo exalperando

contra a Religião aos que podem fer de

muyta ajuda nos feus minifterios.

92 Por iffo queria Santo Ignacio,

que aos libcllos contra a Companhia

nãoíerefpondeíle com injurias, fenao

cora razões acompanhadas demodeítia.

E alguns, que em húa occafião de porfia

neíta matéria diziáo ,que o demafiado

fofrimento eta augmtnto deoufadia:

reípondeo com aquellas palavras deChri-

fto
• PacemrelinqtiO vobis : pacem meam

doiobis.Quando a Companhia começou

em Roma a abrir eftudos géraes , alguns

Meftres de fora , invejofos, & fentidos,

porque os deyxavão os feus dtícipulos,

bufeando aosnoífos Meftres, & dizião

contra elles muytas injurias,os da Com-

panhia refpondiaó com humildade , &
paciência. E entendendoo Santo, que em

todas as partes poderia haver efta raefma

perfeguição, efereveo, & aconfelhou aos

nofíbs Meftres, que a humildade foííe fó

a repofta para eftes homens. E que íe os

ntolgnacio de Loyola,

taxaíiem de ignorantes, não fepuzeííem

a provar com argumétos,que o não eráo,

íenão queriuTeiiem,queo pouco quefa-

biáo, tllesoeniinavão de muyto gofto

por amor de Deos a quem o não lábia*

Queria, que quando os nonos argumen-

tavão,foíTe junto cora a eíFicacia a mo»

deftia,paraquenãofecompraíTe a efti-

mação própria com o empacho alheyo» E

o Padre 01ave,que em hum aclo de con •

clufões no Capitulo geral de certos Re-

ligiofos,arguhio a quem as defendiacom

tão concludente força,queo deyxou fem

repofta, ordenou,que não voltaífe là ou •

tra vez.

Não fó em aproveytar aos pro-

ximos encaminhando as fuás vidas fe

defvelou Santo Ignacio ,como em toda

eftafua Carta , & eípecialmente com as

quatro regras da fua ultima parte, acon-

felhaafeus filhos efte aproveytamento;

mas também em querer, que elles nem

com palavras os moleftem,ainda que dei •

les fe vejão aggravados, como na íegun-

dadeftas fuás regras os perfuade a que

primeyro fejão humildes, pacientes , &
charitativos, para depois darem aos pro.,

ximos os exemplos de humildade, pa-

ciência, & charidade, até aos que de al-

gum modo hajão de ficar moleftados,ain-

daquefó com palavras , querendo que

também com ellas os aproveytemos. E

finalmente em rematar efta íua Carta, di-

zendo a feus filhos,que todo o mais bem,

que faltaffe a eftas fuás exhortaçóes , el.

les o poderiaõ fupprir com os feus bons

defejos •, vem a concluir , & dar a enten-

der, que ao menos com defejos , quando

não pudermos com obras , attendamos

ao fervico efpiritual do próximo. Affim

como eHe,por fervir ao amor de feus

filhos , fatisfez com efta Carta aos defe-

jos.,que elles tinhão de o verem.

«Ç&»;
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CAPITULO XXIIL

De Santo Ignacio Glorifcador nasfim
virtudes.

§> L
94 ^T^fe^ podem individuar as

§. II.

virtudes de Santo Ignacio ,lem que em cada húa fe veja a que em to-
das era como alma, que as animava, &
nos obriga a começarmos porella. Eíta
ne a generofidade do feu efpirito , com a
qual logo fe deliberou a abraçar as afpe-
rezas de todas,fem entaõ o intimidarem,
ncmjamaisoenfraquccerem. Tinha li-
do Ignacio o livro das virtudes de todos
os bantos,& tomando porellas a medi.
da ao feu animo, cortou primeyro os ia*
Çosdacommunicaçãocom os de íua ca-
la :& pouco depois o não acovardou a
humildade, cobrindo.fe com o vil vefti-
00 de hum pobre : & mUyto menos o
rendeo a bataria dos defprezos da pef-

'^^g^geadospelotragedoveftido. A
cite habito fez juntamente companhia o
da penitencia, cingindo-fe de ferro, at-
tenuando-fe com as aufteridades.ieiuns,
difcip!inas& vigiIias,facrih*cando-fe cõ
ardentiffirnosaffeclos ao Senhor, que o
chamava, em quem cria, de quem efpe.
rava,& por quem dana a vida. De forte,
que quando entrou na coVade Manreza,
ja levava encadeadas com a fortaleza a
humildade, a mortificação, a penitencia,
acaftidade,

a Oração, a Fé, a Êfperança,

?
a ^narwadc, portando-fe tão género.

lo no exercício de cada bm, quanto o te
mosviílo no que até aqui eícrevemos,
& ainda veremos no qUe nos refta para
eferever, advertindo, em que por todas
dias era tranfeendente a generofidade do
leu animo mediante a Divina graça. Do
me,:no modo

éj todas as heróicas acções
da fua vida até a hora da fua converfaõ,
dependiao daquelle generofo, & natural
cipirico, quedava todo o vigor às virtu-
des herdadas pela natureza.

9f Tf Foytao profunda a fua humií.
Mlá daJe , quanto era generofo

animo , com qUe fazia roíto a todas as
forças do vicio contrario : ou fbiTe quan-
do efte o defafiava com o publico horror
dos feus defprezos

5 porque eítes foraõ
fempre para Ignacio as íuas mais defeia-
das eítimações : ou quando diífimulada.
mente lhe armava os laços da vaidade
comquecahírãomuytos dos que pare*
cião mais robuftos no efpirito, chegando
elle a dizer, que nenhum inimigo temia
menos, que o defvanecimento , ainda
quando fe reconhecia tao miíeravel, que
neceflitava de todos os favores Divinos
para não cahir. E defta forte era Santo
Ignacio humilde por todos õs modos-
cm quanto feconfeííava dependente da
mãodeDeos,para o não render a fo.
berba : & em quanto a não temia,por jul-
gar, que não elle, mas Deos era o que
contra ella o animava. Era humilde , &
não queria parecer que o era

j porque"
no mefmo tempo,em que pudera parecer
foberbo, dizendo , que não temia a ío-
berba; então mais humilde, porque di-
zia, que o defprezo daquelle temor não
era feu , mas de quem o fazia encobrir
húa grande humildade com outra ma»
yor.NáofallavanafuaCara, por fenão
defvanccercom o feu nafeimento

; nem
fe negava de feu filho

, por não ter occa*
íjão de fe vãgloriar com efte feu filencio.
Era tão deftro na arte da humildade,que
advertirão os que mais o haviáo tratado.*
fera fua mayôr fantidàde, a diffimulação
da melma fantidàde. £ por iffo quando
julgava, que convinha dizer alguns dos
favores, que havia recebido da liberal
mão de Deos,para gloria do mefmo Se-
nhor,eratãoinduílriofaa fua humilda*
de,queoficavão conhecendo favoreci-
do por mifericordía, &não por mereci-
mentos,fempre por mercê , & nunca por
premio

96 Houve OGCaíiãó^ em tíue depoí*

de

1
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its Bàâ doTatridrcha Santo Igríacio de Loyola,

depaffados quinze annos dereverentes zçflcm ouvir deAu* boca ^a»do eUe

importunações dos feus filhos, para que taô vigilante febre as confidetigoes do

lhes diffcffc algúas particularidades fe- feu abatido conceyto.

cretas da fua vida para edificação com

mua, comoofizerão muytos Santos ;el*

le por temor, que íeria defagrado Divi-

noeftefeufitencio;no ultimo anno def.

tes-rogos dos íubditos , vendo*fe obri.
97

§. HL

Efte profundava tanto , aífim

nas advertências do que elle
terrosos uus lUDUiiuB > ívuuvív ww- ««*

,
.

_. -„. •

gado! dizer o mefmo,que fedefejava era, como do^ueobray^que^aohavm

Suvir -fezeferever ao Padre Luís Gon* termo ateonde elle ppdcflc defcer .,& la

Xs hum breve compendio do, fíic- imõ foffe parir. ttr( diz elle no Livro

feffos da fua vida defde a fua converfaô dos íeus Exercidos por citas palavras )

até o anno de mil quinhentos quarenta quemfoueu dminumdome por exemplos.:

í fã. Mas porquío íazia com a atten- primeyro> quantofou eu em comparação de

çaò/de que do feu filencio fe naõ inferif- todos os homens :(egundo, que coujajao o

fe que Dor humildade encobria muytas homens em comparação de todos os Anjos,

coX Contando os paíTos da vida , & & Santos do Paraijoiá tercejro,verjue

efcoadendoosfavores
F
deDeos

;
paraos coufahetodo ocreado em comparação de

quehmadeapontar , remeteo-fe^os q
Deos. Eentaó fechou o feu conceytopo.

oSn adal , que os fabia, por naõ fcí do os olhos em fi, dizendo :E pois eu jo,

evoque osdiíTeíTe. E naõ os mandava quepotforertCommuzvy.rertodaam*.

fab
°
do Padre Diogo de Eguia,que por nhacorrupçao,& fealdade corpórea: ver.

fer feu ConfeíTor fabia todos -, para que m como hU eh aga , & apoHema
,
donde

ouvidos os que revelaífeNadal,pareceíTe hmfahido tantos peccados,& tantas maU

que naõ havia mais que dizer. Êra taô dades,&peçonhataotorpiffima : confide-

adverti lo em encobrir as delicias do feu rarsquem he Deos,& contra quem hey pec

trato familiar com Deos,quanto eraõ fo

lícitos 05 que as defejavaó faber : & oc*

caíi 16 houve ,em que fallando o Santo

Padre da Oração , hum dos filhos* que

o ouvia,lhe perguntou como fe havia elle

no feu exercido. E vendo que era pro-

yeytodos ouvintes refponder a efta per

cadofegundoos feus attributos ,comparm*

do 'OS aosfeus contrários en mim : afua Sãé

pwiciâ, a minha ignorância : a Omnipotên-

cia, a minhafraqueza: afua Jujiiça,a mi'

nha iniquidade: a fua Bondade, a minha

malicia>ExchmaVã com admirações de

affeéloSjdifcorrendo por todas as crea.

minta, pais era de hum documento para turas, & perguntava-íc a fi mefmo . Co-

os intereíles da Oraçaõ : & por outra momehaddeyxadocomvida^&conferva-

narte, que era urgente cautela oceultar do nella ? Os An\os>como fendo wflmmen-

os favo?cs, que nella lograva , diíTe : Eu tos da Divina Jutfiça me haofefrido,

dtreyda Oração o que a váfoutros vos con- guardado, &rogadopor ^/OsSanto^

veíporque iffo he charidade ; porem f «*J
intercederão por mmi£™M™

tout,ro nédirey, por-que he vaidade.Scd- do-fc indigno do beneficio da fua
,

con-

teinquirentecuydou , que na preíla da fervaçaõ, reparava^GM«#g
fua repofta fe eíquecefte Ignacio do filen- ravao os CeostSol, Lua, Eftrellas , & Ele*

cio dos Divinos favores ; achoufe enga- mentos, frutos.aves, peyxes ,
mtmaes. Ea

nado • porque vio taô diftintas as horas terra,como naofe ha aberto para Jorverme,

da fuá Oraçaõ dos celeftes regalos- da . creando novos infernos, parajempre penar

nupllas horas: que fóouvio as lições da nelles ?

OmSm os exemplos dos rega- 9 8 Também fe confundia d.ante

los. Nem fe defcuydaria de os encobrir dos demónios , & condenados ,
chegan-

nas rcpoílas, em que por calo os qui- doaterhum conceyto de íitao bayxo ,



Livro Quinto* «g»
que fe tinha por peyor que elles ,& diz .- tà o fo% %& tão abominável por meuspLl
Irazeramemoriajobre opnmeyro peccado, dos ^mhummomenio devo feríepultadó
quefoyo dos Anjos í & hgofobre o me/mo para fer manjar de caes,& aves- & oonf
o entendimento difcorrenão:& logo avon* ío eraõ correípondentes aos dcfcios da
tade

,
querendo tudoijio memorar

, & en- fepuítura, os que elle tinha dos officios
tenderformais me envergonhar

, & con- humildes,& bayXos,comomais propor.
fundir, trazer a memoria em comparação cionados eutre íi ; & eile com os taes
de hum peccado dos Anjos.tantospeccados officios.
meus : & donde elles por hum peccado fo~
rabão inferno

;
quantas vezes eu o hey me* $ k IV,

tecido por tantos.AJJim me/mofazer outro
tanto fobre o peccado particular de cada bit
dos condenados, qite por humpeccado mor-
talhão ido ao inferno : & outros muytos
fem conto por menos peccados, que eu hey
feyto.

ioo TOdos no feu conceytò eraS
melhores que elle; todos eraõ

Virtuofos, & fó eile não : & fó elle dcàn-
daiizava a todos por falta de bons eXem.
pios, que via nos outros,ôc não em íi.Ef»

99 Ate aqui eíia breve lembrança crevendohuacarta,dizianelIa-Que nú-das confiderações, com que fe abatia o ca falíàra em coufas de Deos , íem inte.
humidiífimo gnaao : as quaes eícritas reflar muyto com a communicaçáo da.porelle,ou pela fuamefma humildade, quelle com quem conferia, ainda que ef-
ie quem as ler fizer reflexão íobre os af- te foííe grande peccador . outrasVzesfcclo, que dias eílaó excitando no nof- afirmava, que fó neiie,5c naõem outroo coração; vera como fe aniquilava o fe achavâõ juntas eftasduas coufas •

aleu diante daquelle Senhora quem tinha liberalidade de Deos para elle , & a fuaonendido, & em cujo amor no mefmo ingratidão para Deos. Depois defe fa.tempo fe eftava abrazando. Tanto deícia geytarà Dignidade de Geral da Comaa-
aoíundodonada.quefeconíideravafer; nhia, naõconíentio emdiíFerença de ai.quanto fubia ao connecimento do Alriffi- gum trato particular, nem ainda vir ndmo,a quem chegou a offender. No prin. da honra de lhe fallarem por Paternida-cimo da fua converfaocoíiumava firmar de , ou Reverencia , contentando fe fóas fuás Cartas : de bondade pobre-Inhi. com o nome de Ignacio. A todos eíWgo, que he o mefmo que Ignac.o. £ ad. va no feu coração como feus Superior™,
vertindo

, que ífto parecia fingularizar fugeytando-fe a elles, pedindo , & toma-

ín« íTi d^ "?° continuou a ef«i- do o feu parecer em tudo o que elle fuUtura deita hrma do feu nome,por não pa- gava naõ fer contra a vontade de Deos,recer humilde, vendo então todos, que Porque em tal caio fó fazia o que era doainda quando o nao queria ler, o ficava ferviçode Deos, ainda que todos foíTem

i£%£2. a T $ hUm
;
ide deP°ÍS de °PP°a°s a0 fcu

J
UlZÍ> E queria, que to.

n2 1 a
3 f°rm

r
a ° feU nome

'
do dos fc conformaííem com o que elle fa-

2n Va™a TT oefcre™' E & a fua zia defi,defPrezando-fe, & defeonten-'humidade lhe efereveo eftc nome de hu- tando-fe de tudo o que eia louvor feu
'

m Ide a meíma virtude lhe fez inventar ioi Para fe ver copiada a humilda*

ou ?acu,T
Spara feu ddP^°'& dedeSantoIgnacio,hadeconíiderTfea

?^?™U7
i^?

Sh^effi:,nou-
Per%^da queelledeyXouaconfelha £

SSíSÍhSS^S1^ morto da a ícus filhos cm hõa das fuas «•<*«»
queria fer abatido

, nao fatisfeyto com poreíias próprias palavras: He muyto de

ltTdo
m
aJ°n

mdm0 C

o°
rp° m0rt°' ^rtirllponírar diante de^nofo

monturo Z emfraffem
5m hui» Creador.&Senhor.emquantograoaJa,

monturo. Porque cokumava dizer : Se & aproveyta à vida eípiritual
*
aborrecer

em
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384 Fida do 'Patriarcba Santo Ignacio de Loyola,

em tudo , & nao em parte quanto omundo lhe ouviaô,indicantes demuytos, & cc«

ama , & abraça : & admitttr , & defejar leites fcgrcdos, os quaes ncs feus apon-

com iodas asforças pojfiveis, quanto Chri- tamentos, que elle confumio no fogo, fr-

lio nofío Senhor ha amado ,& abraçado, càraõ por outra vez, & para íempre cl.

Como os mundanos, quefeguemo mundo, condidos, & nas íuas próprias cinzas fe.

amío, & bufeao com tanta diligencia hen- pultados. N unca o íegredo da hora de

tsjt fama, & efiimaxao de impo nome na íua morte quiz revelar , como diremos^;

terra, como o mundo os enfina : ajjim os que havendo-íe^de tal forte, quando a ella cf.

vão com efpirito, & leguem de veras a tava maisproxur.o,qucpareccuc,quelo

Çhriflo nojo Senhor,amão ,& defejão in. então o fabia, para que ie nao entende

U

tenfamente tudo o contrario : he afaber, fe,que Deos lho havia revê ado. E final-

vekiríe da mefma veftidura , & libre de mente ainda depois de fepultado tao hu.

feu Senhor, por /eu Divino amor , & re- milde, que fe entende alcançaria elle de

verencia, tanto quedonde k fua Divina Deos (
quando naó a fepultura de hum

Magefiadenãolhe fojje offenfaalgua>nem monturo,como elle dcicjava)o elcjuç-

ao próximo imputado peccado , defejem paj»

(ar injurias,falfos tefiemunhos , afrontas,

& fer tidos, &julgados por doudos, não

dando occajião algiía dijjo, por defejar pay

recer,& imitar em algiía maneyraanojfo

SenhorJESU Chrifio, veftindo*fe de (tia

ve(lidura,& libre,pois avefiio elle por nof-

cimento das relíquias do feu corpo , de

que cftà privada a Companhia , o que de-

pois contaremos.

CAPITULO XXIV.

to mayor proveyto efpiritual , dando«nos Outros exemplos da humildade de Santo

exemplo , que em todas as coufas a nófoutros

pojji veis,mediante afua Divina graça, o

queyramos imitar ,&feguir , comofeja a

via>que leva os homens à vida.

§. V.

Ignacio.

S. I.

Hum noífo Irmão Coadju-

tor, que lhe havia chamado

SantoTo^reprehendeo afperam ente, por

103

102 OS exemplos da grande hu- agravar, como elle dizia , a íantidade,

mildade de Santo Ignacio , pondo-a em hum taõ grande peccador ,

naõ cabem por numero certo nefta Hif- como elle: & o mandou quinze diasco.

toria da íua vida, porque toda ella he íin- mer em hum vihffimo lugar da cafa ,
im -

eular exemplo, ainda que cada hum pó- proporcionado também a eitarnellehu

deferindice detodos. Porque o Padre Religioío. Sendo jà Geral da Companhia,

Dio20 dcEguia feu ConfeíTor o havia &de tão levantada eftimaçao de toda

louvado em húa occafiaô , deyxou de fe aquelía illuftrimma Corte,affirmava,n>

confelTar com elle , & mandou , que em nificando o deíejo que tinha de ie ver

três noytes tomaffe três difeiplinas por defprczado, que fe o deyxaílem , ducor-

efpaco de tres Pfalmos, & poz preceyto reria por toda Roma ,
provocando para

de filencionascouías,que dellefabia. E fua peífoa todos os defprezos de loucura

entendendo que elle defejava revelai humana, fenãoobitàra o

d

eCoro, & au.

tudo depois de fua morte , alcançou de thoridade da fua dignidade em provey-

Deos ,que morreíTe Eguia primeyro, todos próximos. Caminhando de ve-

nrivando-nos efla fua incomparável hu- neza para Pádua com o Padre Laynes ,

mildadcdothefouro efcondidodaquel- hum paftonnho olhando para o leu dei-

las noticias, que muytas vezes íe in; ul- prezivel trage,o feftejou com as riladas,

cavaõ nas myfteriofas palavras, que fe & vozes de ruftico plebeo. E goitou

v



gcm, & mal entroxado com a vileza do
vcítido$ap!ebe miúda com pedras, lo-

dojvozcsvilípcndiofas, & outros muy-
tos ludíbrios lhe compunháoos auJko*
rios.

§. II.

Livro Quinto. «g-
Ignacio tanto mais que eUe, daquelía vem penetrar as potencia da alma reltj.
ía,>daçao de caminho^que vendo-o Lay. Ja,& embeberfenellade tal maneyra amnes dccerlc, lhe advertio , que apreflaíTe fempre ande cheyrando a humildade eh*es panos : & o Santo lhe refpondeo,que manfidao , & olhando a hum , & a outro
ellc nao havia de t.rar ao paíbrmho o nao vejao outra coufa, [moo humildade Êgoíio,que Deos lhe havia deparado. E damaneyra^o candteyronaopódedar luz
ailim como elle não «provava o goíro,

fi lhefalta o óleo Cirnas novas plantasda
quetinhaoosqueodefprezavão

; goíra- Religião nao podem tefplandecer com per.
vatantodosfcusdcfprczos, quanto fá feyta fantidade , fenaofe lhes ék continua-
via nas occalioes

, em que começando a mente noticia da humildade : & fenao Cao
;ar em Roma

,
ignorante da língua, provadas, & exercitadasfrequentemente

nefia virtude , enfinando-as quam neceffa;
riafejaa humildade as verdadeyras Reli.
giofas. Nao he outra coufa a humildade

, qhum conhecimento continuado dofeu nada,
& hum continuogozo em todas as coufas,
que fervem ao feu de/prezo. Para confe>

10 . .^ VTfw, , .
t

gmrefiegozo, & chegar k perfeyta tran.
104 -pj Ntre todos os exemplos.que qmlidade daalma, haí de procurar eíiar

i_yacreditaoamaravilhoíahumiI- frmes,& immoveis em todos os feus abati*
dadedebantolgnacio, temomelhor lu. mentos, penfando muytas vezes, qmidogarnua pratica da mefma virtude, que & nao outra coufa vierao bufearã Reli.Mana Sannffima mandou fa 2er a eítefeu giao.E para que o demónio naítenha parteprezado íervo

, & que a ouvifle Sanca niflo, ha mijter, que aprudente mefira das

ÍT!Tg rr dePaZZb&pede°^ Noviças Le dl artes, para repnJrasxo da noffa Hnroria
, que nós agora tam- fuás vontades,& juizos,&fe vir auere-bem a ouçamos. Em hua prodigiofa vi. pugmo t onolevíocomUnpLncia\asL

Vir-mXãHní
Q
A
f° 3 eih SanU Prehendaafperamente,& as advirta, que

\ irgem
a
Rainha dos Anjos juntamen. qualquerfalta nejla matem, aindameli*

te com Santo Angelo Marty r Carmclâ- LhL clufaminma, hedegrandemml

kt^Z 7£ íg
c
naCI° ?

andad0r da í0
- *«** <* comhUmto lhes infZdTo

Bz^ttV^rl ™? í
gmC

l^Tf oleodahumãdade, comoutra deve infra

SartíM«dí! T*n ,
hUml

l
dad

í
à àirfuavifimobal(amo,mofirandolhesqu^

que Lcfffo rra
à'

s vZrl^AW' taho^fefeguea Deos difto , & qlnto

?B-maven
°
u™da Vi?°

^chava-fe proveyto a ellas,& quam excellenl obra

fuaWfiW

?

l

J j fi

gCm arrebarada e™ aprendem • de tal maneyra
, quefe enceta

o^net^Tr^ 1^ Para ^emdefejos de fma humildade, àna^
out nTfr f d

S
r d° Cc,°'& ™ *«#* nem a/pirem a outra coufajnao a

ouvoreDcdraa1S^
S

*' — <*£» ^(^refi^rtuit. AhuJdãeeJ,

nne£min?%%í° gf àã l^as,&geíios,& qualquer gefio , que

taiitn n,„f iZln j j
Ull& l

®}a > atun?z jugirna Religião com ocuydado, que fefo*

áade fittmcnmi nnCnairi j
ra, & fama. Finalmente atoda aacçaí,em

^éa^Tco^ ouena-orefplandeceahnmildaâejha de

vfrJZríl r /f n
"*£"" Por UnU h°™> V^to tivera hum Rey

l£tí!lT^Ít^^^ %l^^ PdenfodeverahumfenfdhovMono
humidade, & próprio conhecimento de \Ya£e 4/,& remendai àehimpafkr.He

Kk nem

>
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%U Vida do Tatriarcha Santolgnâáo de Loyola,

mceffario, que unhão tanta humildade os palavras ,comocoftuiiuva praticar efte

quegovernao, depois de haver dado note.

rM 'exemplos dejta virtude -, que quando

rcprehendem, exhortao , & fazem coufas

grande Meftre de efpirito.

§• HL
9fifemelhaníes .,

nào fejao necefitados a mo
j

tralla. §j_id,per das Religiofas Efpofas de

Chrifto èfieja com animo preparado , para

fer mudada a outra parte -, de maneyra, que

l05 C? ^n^° muvt0 applaudida de

^ todos os Padres a ekyção,que

fizeráo de Santo Ignacio para Geral da

poífé os que as governai tresladar quaefi Companhia ;
fó cUc , que mais queria

quer frutos fuaviffimos , &preciofifJimos, obedecer , que fer obedecido , tendo ie

ou aos montes , ou aos valles. No edifício ef° por indigno, & affiigmdo-fe muy to,dif»

pintual da perfeyção devemfer as Religto- íe : O' que mal me conheceis. Irmãos meus,

fasfemelhantes às pedras do Templo de Sa >. & quam outro mejulgais, do qfoti l Muy -

lamão,em cujafabrica não fe ouvio ruído tas partes pede hum Superior, &eu nao te-

de martúlos , nem outro inftfumento , em nho nenhaa. Eu naojou digno defie oficio,

que fe entende a humildade s & manfidão : nem o faberey fazer ; porque quem nao.

érfealeuas ao accommodalias no edificio fabegovernarfeafieomo poderá governar

fizerem ruido , fe hão de levar à fonte, pa* a outros ? E como conheço as minhas culpas

ra que parte com amor, aparte comhumiU paffadas, minhas faltas prefentes ; minha,

dade feno inebriadas, para que não poffao pouca virtude, minhas fi aças forças, & a

abrira boca, fenão entregarfe como ebnas a minha inhabilidade para reger a outros %

UMdoce fomno. A's me dtfagraàa efia nãopoffo aceytar a carga , que me lançais

íanta humidade, ponhafelhes nas mais a fobreoshombros.Eaffimvos rogo, que me

CeuEfpofopofioemhU Cruz.&digãolhes, perdoeis, &que vos torneis a ajuntar ou*

que eífehea quem devem imitar,& que ne~ tros três, ou quatro dias , a fazer Oração,

nbua em quanto viverfe aparte depefeo* & encomendar a Deos eUé negocio com

lada hnmilâade.E os quegovernão almas, maisfervor, para que elejais Superior, que

nunca ceffem de exercitallas nefia himih mereça ejle cargo, & ojayba fazer.

dade em quanto eftiverem nos corpos ,
por- io6 Não íe animarão os Padres a

auehehua fubiâa de tantos degraos , que coníentir na fua humildade, dizendolhc

nunca falta algum degrao,que fubir t& fe todos , que íe cançava fero cffcytocm

ha de repetir muytas vezes efia fubida pe- fruftrar os feus rogos j
porque io que-

los mefmos degraos, com a multiplicação de não por feu Geral, a quem Deos lhes

aâos.Asalmas,aquem faltaejfa hutmld* havia dadofpor Pay. E porque elle mul-

de.nío podemfakirdefimefmas porquefe tiplicava as fuás raz6cs,para com cilas os

levantão infinitas payxoes , & ctmofida- ver inclinados a fegunda eleyçao 5 t
eiles

des,em quefe divertem, ò oceupão. Da movidoscom asluasiniiancias ,& obri-

maneyra, que o Verbo encarnado fez dos gados do amor, fcreípeyto de amantifli.

pelcadores Apofiolos-,affim mandou as fuás mos filhos fe recolherão por quatro

Efpofas para prenderem as almas. Bafian- dias a fazer a mefma Oração ,
que nos

temente te heyenfinado a virtude da hw outros :& paliados dles, repetirão to-.

mildade : agora te entrego outro, que te etu> dos o feu primey ro confcntimento ,
&

Cine a virtude da pobreza. Até aqui Santo conformes como antes,o tornarão a ele-

Ignacio no Sermão da humildade, que ger feu Geral. Mas nem ainda afim o

todosdevemos ouvir, & fazer por en- Santo fe rendia ao pezo da Dignidade; o

tender as fubtilezas, com as quaes elle a que vifto pelos Companheyros, lhe tal.

enfina,& explica ainda com aquella lin* làráomassrefolutos, dizcndolhe, que

euagem de fua vida tão fubida,comohu- adverttííe, era opporfe contra a vontade

lilde, fem artificio, nem affeclaç/ao de de Deos 5 & que íc dcfenganafle,porque



Livro Quinto. *
cllcsnaôelegenão outro, cm quanto el. tundamcvtn **** n*<.«c j- 3 '

leviveffe. EoPadreD.ogo ilynes lhe ^S P P=rf̂ rcom ™.
ame com fanta liberdade : Ou toma v 108 r™&<r r
Padre, a earga que vedes

, oue noS Vanô SaSol Re"4o d/sZn "r™nhortaoclaramente vos põem fobre os co chjmd^ ti." J?? Fwnctf.

hombroS;ou pelo qu.a LS nTroe, £«&*Sto5^à«r*r
desfaça.íeaCompanhia,porquenãoqu<í gar.ondeof^radoÀno^í /" ° 'U "

ro outro Super.or, & cabeça, fenâo o õ «cado : » SSÍS^S S^S?

cio

í

porque eoftumava dizereflegttn. eotóS^SfS 1f°
'CVan<io

de Varaó
3 que fe a Companhia fe desfi- ^SSSrtSS^SSfiSfllíS ' P"

.„• x/ j c x
cncommenda(TeaDeosarefoJucán n,,^.

& que lhe fazia parecer concorde o con. porque bgolhcdiflc auen^n^ '

íentimento de todos com a vontade de va^Slnf q
r°

neceíIíca-

Deos ifétapre com os olhos na flS ^pSS^St^^T?'

lado
, pois jà confiava fer vontade de <p IVDeos, que elIefefugevtaíTe, fem inter-

S'
V '

S&^Slffi^ «* OMadostresdias veyoome,
ção jà feyca, a Deos dariáom„„ a À7,' 1.

•*• "? Confc«Of» & deu aos Có-
cargo defta fua eulpa Portm &££ £"*?"?¥^ IgmCÍ0 hum PaP<=t
perfeverou no feu intentodLS ?,™ad° dl fua mâo

• no 1 ual dizia.-

doconfelhoSofe «£fr£%£&g T7T ' f*. °SV Iã"aC1° fe ni°
do,quep rel!econhêetnelhô

e

ouco:
^.fg.^^Companhia^que

Compa„hevros,as iuas culpas^ e^Í^«»Sd̂
Kk ij Santp

!

'ti .1

1

,l
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,n Vida doTatriarcha Santo Igríacio de Loyola,

Sarna lenacio a voz de Deos na do fcu fizera c Noviço mais íugeyto a fcmc

Cotófloc .croprclençadetodososfeus lhantescxcrcieios.

Corapanheyros,que também acabavao

deaouvir,offetecco os hombros aeita

cruz, aceytando,& fugeytando fe ao fcu

poso, aos dezanove de Abril de mil qui-

nhentos quarenta & hum 5 & era o mel-

mo dia, como notou Orlandino, em que

S.Pedro aceytou o governo do rebanho

dcChrifto.Paranos admirarmos agora

da profunda humildade de Santo lgna*

cfafi fendo efcolhido por Deos para Pa-

triarcha de húa Religiáo,& tão beneme

CAPITULO XXV.

Da chsridade de Santo hnacio % ér dojea

amor para com Deos,

P I-

nx "ff^Epois de fatiarmos da fua

..,. ,,A,,y, h^ v,nmm,^ tao caiem*-
""

: xJ humildade, paffemos as noí<

S^Deo^^ia approvado, fas admirações pata a fua chandadeque

imundo dnha reconhecido, nunca he t Rainha de todas as virtudes, femí

SSS&aiai^çlJ^ qual, nosdizS. Paulo, que nada apro.£2Sq aceytar a Digni- veytáo todas as outras • êc que também

ld
q
e de GéS da Companhia,* quanto he nada todo o que naõ he affim virtuo*

ffiSTS não fiaíTernde fo. E.
nôs ajuntamos ,

fcgutndo a
noflaS2 eminência de honras, confideraçáo^quefema gcneroírdade do

MlseSaheavirtudedosSantos, ainda eípirito, amefma chandade nao feria *

^^^mmM^r^cnornd. qíehe,&queporfertaogenerofoo eí-

rim« náo chegamos a lhe piritodcSantoIgnacio,a fua chandade

SS£SSSSM^L^ Laquefoy.Seomayor amor he mor.

a nTo tomâo também à bayxeza de fi rer pelo amado >fem animo gencroío p*

^^^n^bKtDOS^cn^ raefta morte, náo pode haver aquclle

SffiSSSS ^milhar. Eem amor. Da generofidade defte feu mayo,

^I^VaindaafuihuiiiiWadcto. amorprocedia^continuadodeívelo da

ve^omo PO^iíFerença , a repugnância mayor gloria de DeOs :
tanto aípirava ai

to^Sd«,parC«àa.r«&ndto- mayorias defta gloria,qu^o fe fenu*

tDorTw filhos, que fem precey to náo dle arder no feu amor. Abrazava íe em.

as DÒdS!nS3bM ProfdTos La da, tão exceflivoamorde Deos, (dizem os

^nl^if Commi(TarioS ApoftoUcos)quetodoo

,10 ^principio ao feu exempla- diaoeftavadefejando, & náopenfava,

riffimoSovlrnocom
P
o admirável exer- nemdefejava outra coufa, feiao agra.

ddo dela humildade , fem fazer dif. darlhe,& cumprir a íua vontade Todo

í£ãaemreQGèraldaCompanhia,ôc,os inteyroíe empregava ncltó, & acllc *
eufSEporque elleeraoprimer ^^^^7t^t^T
*n fliíehia diante, náo menos advertido poiíffofcficaíTeiemÇeo, & terra, eco

em os di Li comps confelhos , que em Com efte conceyto dos que informa.

Ts o aticafnas obras. Nos officios mais tãodo amor de Deos em Santolgnacio,

SSdS^" ^cMoGéÉatdaComp.. concordáoos que elle formou def. mef.

d^cSô^oiiioosfilbQsdc feu mo, quando

d

iz nos íeus apontamento:

Séffl^ nas madru- Que fentia amor intennffimo,& hum ac-

â^affifemnaiíotínha^. dor notabilifftmo em todo o feu corpo,

SSk^para^lafeacenderofogo, a !e- que lhe durava d.asmteyros & qu Jte

nhaaos^eushombros. obedecia ao co- ««^iopalavras para a^«« g*
zinheyro, como feu maishumilde mor- dos ardentes do feu coração» Tudo mo,.

SS%$£** .fccstegâva comoo queoutracouíaera, fcnaQ^^
í.- i



Livro Quinto. »
rofidade do efpirito de Ignacio taõ fu • M , íà fe íaà adwrriA, -m .. í
perior,quefe por amar , Deosperderte qu Lli t m0s efcn o oT. f°
ampoflivcl, antes perdera o Ceo.quc naó ]gnae.o fatiando, o fazemos pelas fuás

doA^T' OutS0
;

H,1P '5a» c<*» o FopriM palavras
, fem as puErmOSdo Apoftolo, no qual em fubitanaa vi- daquella fua nativa diOonanciapÕrauenha a fuppor, que fe pod.. «der em cha- affim ouvidas, como as proferia oTantoridade, fem haver charidade em que ar- Patriarcha.defpidas de colloeacõesíft,,

fe

C

á'rlrr
0m00

H
e
!f

aCÍ0/UPP°nd0- «^»»«««ôL ao"? riorMfc
tell H ?

am°r
r
C
r
DeoS ' & no mcfmo co"f*6> & fe ««"& nelle melhor ô ar

aquelie fogo, doade días fe forjavaó,
quando dizia muytas vezes : O' meu

notabihífimo perder o Ceo.

§. II.

r\ Eí>de0 principio de fua có-
4-éT verfaõ pedia a Deos o feu

amor,dizendo todos os dias : Tomay, Se»
nhor, & recebey toda a minha Uberdade, a

Deos, amor do meu coração,fe todos os ho*.
mens te conhecefem j E outras horas: Qye
quero eu, Senhor, fora de ti, ou que pofo
querer ? Fallando aífim abrazado em
amor com Chriíiono Diviniflimo Sacra.
mcntOjhúa das muytas jaculatórias da-

™l^
mem

?
ri»>ó->oda«>»Ma vmt.de, quella 'hora, era , cLeJeme,Se«/Tr,%'e

désies, a vos, Senhor , o 'torno , tudo he
vojfo , dfponde-a toda à vofa vonta-
de : t^aiÉ 5 1/0^ /?_#<?/'

, & gyaç/t

qmiftomebafia, Portodos eftes affeclos
defejava para (l o amor de Deos,& cfere.
cia a Deosofcu amortaô abraçado com
a vontade de Deos , como fazendo obla-
ção da fua. E como o feu amor a Deos era
o de todos os dias de fua vida , todas as
luas obras eraõ feytas por eíte amor /&
queria, queaffimfoflèmasdos feus fi.

lhos,deyxandolhes encommendadas por
regra eítas finezas de puro amor,quando
diz nas fuás Coaítkuiçõcs ; Todos fe ef>
forcem dt ter a miençé reãa, naófomente
acercado efiado de fua vida , mas ainda de
todas as coufas particulares, fempre perten-
dendo nellas puramente fervir , & com-

que amarte mais. De todas as virtudes,
Sc myfterios fagrados fallava altiloqua-
mente; mas da charidade , & amor de
Deos fempre com ayantejado fervor,
excedendo-fe a fi mefmo. Quando dif.
corria fobre o amor de Deos^como quem
enílnava aos que eítavaõ, ouvindo, dizia
na fua mefma frafe,ir,ais de fogo,que de
orn ato : Se a charidade he fervente na ah
ma,dà vigor ao corpo para obrar , &faz
aproveytar o efpirito no caminho de D? os.

Húa tal alma experimentapaz ,& alegfjâ$
&como Rainha vence , héí fubrepufe a
quanto a repugna , &lifongeâi Amar a
Deos com toda a alma, he amallo com tod#$
as três potencias. Se ama coma memoriajá^
brando fe dosfeus beneficias efpirituaes^ éh
temporaes, dos preceytos da Jua-Ley, éÊdfafrravrt n,-,„„„ d j j V ^ * *c«yu/uei

t uo5 preceytos aa ua-Leji &da.

Pelo,2 ZZ %
màÍ9"r C?efma,& Igreja,&de tudo o que he leceffJtopJl^^^X°ltá9finglAêrtS

!
tm fi^U^eamacomoentendJnto,pen^

nas oTJZl' a
m ?°:rtemrf

e Pe*
i
findo attentamente ascoufas,

,
que princt*

Tff\JIf f Ç
i
*<*?"?> «wàaque pdrMnten9vem,&difpíemaofei'mZr*

tt^Zt^^^t^L^ ^.SeamacomavoLdeJíirras3Sií S? noffo Senhor
, fuás perfeycoes ^ocurando" em todas m

Vt^ãT^ãl^^È^^r coufasdarlhegop,& querer réfolutamen.

dordl III
^«raopornoCrea. teperder todo o mundo, antes que fazer.

dl<J,U?1^
0aelrT1>da

? i &a t0* pecado. Eíle era empre o fentido

f^Tat^^^^^m dâS ^aS Pra£icas> F^adlr a amargar
Kkiij naó



V. I

39o
VidadoTatriarcba

naõoffenderaDcos j até quando cfcre-

via, pedia nas fuás cartas, para aquelle a

quem efcrevia , hum íummo amor de

Deos,& que cumprtflc tudo o que era

de mayor agrado afua Divina Magefta-.

de*

§. III.

í 14, /"* Onferindonòs o que Santo

V^Ignacíoneftes feusdiftames

fentia do ardentiflimo amor de Deos , cõ

o que ellc defejava perder pelo melmo

amor; aflim como he muyto mais o que

callamos,doqueelle difle; também de

quanto elle defejava perder pclomefmo

Senhor, he muyto menos o que efereve*

mos. Porque fendo incomparável o feu

fofrimentonoque deyxamos dito das

íuasperfeguições, defprczos, afrontas,

prizões, injuriofos opróbrios, teftemu-

nhos falfos,perigos de vida por mar , &
terra, jà enfermo,jà faminto, jà mendi-

go, jàdefpido,& com a penitencia ate-

nuado; a generalidade do feu amor ain-

da o eftimulava a padecer muyto mais,

ouanuncadeyxarde padecer. E depois

de haver padecido tanto, dizia, que por

todoo mundo,8f quanto elle pôde dar,

naõ quizeradeyxar de o haver padecido

por amor de Deos, & que todas as ri-

quezas, honras, delicias,& bens do mú.

do póftosem húa balança naõpczavaõ

nada, fefepunhaõ na outra as graças , cj

havia recebidodo Senhor nas perfegui-

ções, cárceres ,& cadeas padecidas por

feu amor,& que naõ havia coufa creada,

que.pudeffedâr àfua alma taõ grande

alegria, como a que recebia de haver pa-

decido por Chrifto. E ainda chegou a

dizer mais,que tudo ifto
;
porque lendo

doelevadiflimofangue, que temos di-

to, & fer em Hefpanha taò afrontoío o

fangue dos Hebreos, dizia , que quizera

fer deita naçaô, por fer mais conjunto a

Ghrifto,8c a Maria íegundo a carne.

1 1 s Jà confta , que o mayor amor

de Deos he morrer por íeu amor: & qua>

to Santo Ignacio defejava efta morte,

bemfevio na primeyra peregrinação , q

S.Ignacio de Loyola,

fez a Jerufalem , levado do ardente de*

fejode perder a vida por querer ganhar

para Deos as almas dosMahometanos,o '

qual defejo, 6c com o mefmo fi tu , o fa-

zia outra vez intentar a navegação de

Paleftina, levando comfigo aos íeus Cõ«

panheyros : & por Deos fe fervir mais

de que elle foíTeo Fundador da Compa-

nhia, do que por feu amor lhe facrificafle

a vida, faltandolheefta morte ao íeude-

feio, o anciofo defejo da mefma morte

íó com o fim da vida lhe faltou. E fendo

taó ardente efte feu defejo de morrer por

amor de Deos , o feu generofo eípirito

lhe acendia outro defejo de naõ morrer,

também por mais amar a Deos,fe fofle

ferviçofeupor efte fegundo defejo ar-

rifear o primeyro, fe foíTe gloria fua pòc

cm contingência o nm do defejo de mor*

rerpara o ir ver, levado de outro defejo

de antes o fervir mais tempo nefta vida,

do que ir logo a gozar as celeftes felici-

dades da outra. Efte acto de amor de

Deos,em que nefta oceafiaõ ardeo o co-

ração de Santo Ignacio,foy taõ fingular,

que Érm podemos confiderar naõ ter

havido outro (fenão foy o feu) que o

poíla emparelhar.

5. IV.

1 16 T7 Ez elle ao Padre Diogo Lay-

JJ nes,converfando no mefmo

tempo com mais outros dos feus filhos,

efta pergunta : Dtzeyme,Me0re Laynes,

que fizereis, Çe Deos vos puzera ejte cajo ?

Se tu queres morrer logo, eu te darey a glo*

ria eterna : porem fe queres ficarte neiJa

vida, ficaras às mefmas contingências , que

antes tinha: &fe perfeverares até a morte

em meuferviço,confeguirks & premio da

perfeveronça-, &fenao nerfeverares, leva-

rás o ca/ligo merecido datua culpa:fe jun-

tamente entendi>.(fes,que ficando nefta vi-

dapodiasfazera Deos algum ferviço,que

elegeras ? Refpondeo Laynes, ainda fen.

doVaraõfanto,oquc refponderiaõ to.

dos. Padrc,euconfeílo,queefcolhera o

morrer logo,para ira gozar de Deos,&
hvrarme
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Hvrarmc de contingências cm coufa, que
tanto importa, como hc a íalvaçaó, que
húa vez perdida, naõ fe pôde tornar a
ganhar. Pois <?«,diíTe o Santo, certo , que
nàófizera afiim: antes fe entendera, que
ficandome nefia vidapoderiafazer a Deos
algumparticularferviço, lhe pedira

, que
tne deyxaffe nella, & poria os olhos no fer-
viço, que havia defazer a Deos, fanaono
meu perigo, oufegurança. E logomoftrã-
do quam dignamente fentia de Deòs,
acrefcentou: Eniftonaopenfava, que ar*
rifcavaaminhafalvaçaÕ: porque perrun.
to:§&t Rey,ou Prinape hano mundo

, que
Jeyijfe, quehumvafaliofe privava de aU
guagrande mercê, que lhe queria logofa*
z,er,por fervillo mais * naofe tiveffe por
obrigado acon/ervarlhe , & ainda acref
centarlhe aquella mercê , de que fó por feu
amort & ferviço fe privava ? Pois have-
mosfentir melhor dehum Rey da terra, que
do Rey do Ceo,& dehum homem, que de
t>eos ? Se ijiofizerao os homens, quefdb in.
gratos,& defconhecidos ; que fizera Deos,
que nos previne com fitagraça,é" augmen-
ta com tanta liberalidade ? Naõ pôde fer
que nos defemparafe t& deyxajje cabtr,&
perder afuagloria, havendo-adilatadopor
feu amor.

f

117 Confcguintc a efta fineza do
amor de Dcosdeyxou Santo ígnacio ef.
crita outrade ma yor admiração nos fcus
apontamentos fecretos ; porque diz:
Vindome penfamento fe Deos me puzelfe
no inferno, fe me reprefentavàS duas par.
tes, húa apena, que padeceria alli, outra co-
mo ofeu nomeje blasfemaria alli: quanto à
prtmeyra, nao podiafentir , nem ter pena ;& afim meparecia, &fe me reprefentava
ferme maismolefto ouvir blasfemar o feu
nome.Como a mayor dor , que na fua al-
ma fentia Santo Ignacio,eraver a Deos
offendido

; as fuás mais vivas confídera-
ções eraõ as deftas offenfas,& os mayo.
res atormentadores do feu coração. Por
iffo armado do feu ardente zelo contra
osaggravos da Divina Bondade, poz
tantas vezes em nfco a própria vida,fem
o intimidarem todos os ameaços da mor.

.

te. Mais era nao temer Ignacío as penas
do inferno, fópor naõ ver a Dcosoffen-
didoj do que meter em perigos a vida
por evitarhum peccado dos homens.
118 Recorramos finalmente a hua

viíaõ,quc teve Santa Maria Magdalena
de Pazzi,& coníh por tradição eferita,
paravcrmoscopiadooamor de Santo
ígnacio pelo de S. Joaõ Euangeliíh: &
efte retrato do Diícipulo Amado de
Chrifto reprefentado no feu amante
ígnacio, fervirà de concludente argu.
mento para efte feu taó abrazado amor
de Deos. Aos vinte & íeis de Dczem-
brode mil quinhentos cincoenta 5c no-
ve na feita de Santo Eíèevaô, a bema.
venturada Virgem vio em hum rapto,
que a Divina Mageftade fe comprazia^
delcytava tanto da alma de S.Joaô Eu-
angeliíh, que cm certa mancyra parecia
naõ ter outros Santos no Ceo. Vio tam-
bém, que de femelhante modo fe com.
prazia na alma de Santo ígnacio Funda,
dor da Companhia de JESUS , pelo qual
faltando o Senhorem voz fonóra , dizias
O efpirito de Joaõ,& de ígnacio hc ò
mefmo,porque todo he amar a Deos, &
trazer os homens ao amor de Deos. E
entendeo,quc por ifto fe comprazia Deos
tanto neftesdous Santos,porque todo o
feu fim, & alvo era o amor de Deos, &do
próximo, & trazer as creaturas a Deos
por via da charidade , & amor. Logo
acrefcentou: Naõreyna agora na terra
efpirito mais feliz, que ode ígnacio,
porque feus filhos na guia das almas pro-
curaó principalmente enfínar quam agra-
dável he a Deos,Sc quam importante en-
tregarfe aos exercícios interiores

j por-
que eíte exercício interno faz fáceis as
coufas difficultofas, &dolume,que re-
cebe a alma,nalce o amor, que converte
ao amargoem doce: até aqui a eícritura
deita vifaó. Via também, que todas as
vczes,que os filhos de ígnacio tratavaõ
deitas almas,fe renovava a complacência
que Deos tinha na alma do Bemaventu-
rado Padre.

CA-
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II

XQi Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,
*y

lhe vinha a dizer o Santo Patíiarcha co
' exhortaçaõ tacita das acções de fua vi-

CAPITULO XXVI, da -

5
& ainda hoje nos diz com a fua lem-

brança. Porque o que padeceo efte raro

tom -osfroxims.
feguiçôcs,fucccffivos carceres,incõpara.

- j. veis trabalhos, defvelos, rifcos de vida,

? "
" ameaços da morte , fragotbs caminhos,

também tod i •i Ley .«™g™
Jeus mafores imraigos , 6c como foraô

S5ttS3JSHSS ^««^^Vi££,
Virgem Carmeí.tana ,& no fegundo o nerofosM de Çhrdto ,

^
* I^io

STSEi frõnndo «lo primeyro. mem a quem naó amava , & perfeguia a

vSSSSX^SÍSSSSL^ çaftadc^amceiTancefemcécu^crue.

por,ueferiamos obngados a delcrevec
rendiaataiz daquella género-

aqui todos os de <^T>™*SS (idade.comque foy a foccorrer , cami-

£&£te ,T SVem efaS do
P
qú nhandó tri^alegoL a pé , Se fem o ma.s

eTenaa fe\ nLerope ÒTÒ«últarafu, preefo alimento de cada! d,a , ao enfer-

hum" dade! dosquaes naó ha lembrar- mo, que taó ingrato a fuavJHWM**nSS fazer hiftoria certa, companhia domeftica lhe havia diverti-

BaftaoS ™sdito do feuamarato- doofufafidiopecumaHo.de que fe fuf-

Baltaoquetemosu
al«u„s ,

tentavanotempodosfeuseftudos. Edo

^SSSSSSSSSS: falvaçao & mefmo «"Si? nafeia aquella peren

paS gloria d D^, Sc felicitando a nefonte de efmolas comque foccorm

PXkordia Divina para a meírna fal. a todos os pobres , fazendo-fe a fi pc-S E adendo o feu coração entre os bremendigo,Paraelles onao
parecerem.

S extremos do°Lr a Deos, & amar E occafiaõ houve ,emque pedmJo a hu

a^homens^amar aDeospara todos os Cardeal certo Cavalheyro hua occulta.

hnmenT &Ttodos os homens para efmola, o encaminhou ;para ir bater a

Deos deftes dousincendios dc/fcu. porta dacharidade de Ignac.o.dizendo-

rmSnafcl o ardentiíumo defejo deque the.que era taól.bcral, comoncer por,

X^ difeortendo pelo mundo to. que elle naquella hora o nao podia foc,

SS&Km^ humano, que correr. E naó duvidando efte defped.dq

tSESESESZ arder nos mcfls ^rnào^U^â^M
n^ndios dizendo a todos : lie, omma pa , como do feu coníelno ,

bulcou ao

SuM^Cm^mS reja Deos Santo EW«r, de contando he com to-

ó »l»o doíoffo amor , fem que também da a (incendade o que elle lhe havia rc
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da,quenaquelle tempo havia em cafa ,
lem refcrvara menor parte para o feune-
ceflario. Coftumava faberemRoma,que
matronas havia pobres,& honeítas,&5
obrigadas do pejo natural,antes querião
fuíient arfe fecreramete do trabalho das
fuás mãos,do q depender do íoccorro de
efmolas publicas. E fendo informado
deite induítrioíò modo de vida , lhes fa.
zia ir a cafa aquellas mefmas obras » de
que fe fuftentavao,para depois fe lhes pa.
gar as Tuas manufacturas com dobrado
intereflTc.Ealguas vezes fendo prineipaes
as peíToas neceflítadas, por hum nada do
leu trabalho

, que elle lhes dava fó por
pretexto para o poder remunerar, man-
•davaajuftara conta por hum preço pa*
recido com o da fua liberalidade»

§• II*

121 Steheopaucodomuyío, que
^j podíamos dizer da fua chári-

dade corporal : & ainda que digamos
muyto da efpintual , tambem fera outro
pouco

5
porque nem o numero de todos

os exemplos, nem a qualidade de cada
hum cabem no eítreyco mappa deita fua
lembrança. Foy muytomayorofo^D do
amor dofeu próximo, que o gelo°todo
do Inverno.quando elle ji na fua ult ima
idade fahio de Roma, & foy ao Reyno
de Nápoles, para compDr as dífeordias
dedous nobiliífimos caiados * 8c muyto
grandes Príncipes, que os mõ havias
podido unir depois de húj larga fepara*
çaode ambos, tanto nas peífoas, como
nos animos.Succedendo em hQa occafíaó
achar jà morto ao enfermo o Sacerdote
que ohia confeíTar , fentio tanto Santo
lgnacio erta defgraça

, quanto foy prom-
pmTimooremedio, quea fua.chaíidade
applicou, para fe evitar o fentimento de
outros femelhantes fueceflos. Ordenou,
que em fe ouvindo hum final por elle de*
terminado , & dado pelos porteyros ,quando vieíTem à portaria chamara al-
gum Confeffor,bayxaítem todos os Sa-
cerdotes

, ainda os Superiores >ja dií-

Qutnto.

portos parafahirem logo : & elle éía o
pnmeyro defta exemplar obediência, in.
do muy tas vezes ao exercício defta im.
portantecharidade. Pedindo fe em húa
noradanoyte algum Sacerdote, para ir
ajudar abem morrer a outro enfermo*
íoy elle mcfmo a defvclarfe "por todo
aquelíe tempo na affiftencia eomomori.
oundo, & amda que os mais Sacerdotes
feus fubditos fe offereciaô para lhe eU
cuíar o trabalho, elle naó queria perder
o merecimento.E a efte naõ attedia Igna*
eio, quando obufcavaõpara interceííor
de lavores, ou mercês fecularesj os que
viaõ quanto elle era refpeytado de todos
os Grandes da Corte Romana. Porque
de femelhantes rogativas fedeíembara-
çavalogo,fcos intereíTados lhe pediaõ
os mtroduziíTe no fer^iço de algum
Príncipe, dizendo; Eu naõ conheço Se.
nhor mayor, nem melhor, queáquelle
que efeolhi para mim: fe a efte quereis
iervir

, eu vos ajudarey de muyto boa
vontade com todas as minhas forças t
porém eflTe outro he alheyo de minha
profiíTaõ. E ainda com eíte defengano
lahiaóelles bem deípachados da fua pre-

1

fença, attendendo ao modo , & aífabili,
dade com que lhes refpondia, náfcida da
mefmacharidadc,que naó fendo a que
ellesefperavaó,era a que via õ. E por if.
fo quando algúas vezes oviíitavaõ mais
para paíTaro tempo,que para o aprovey-
tarj interrompendo a converfaçaó com
a lembrança da morte, Juizo, & inferno,
lhes apreífava a defpedida :& coftBmava
dizer, que com efta pratica olhava pára
Jj,&mais pàraelles; porque fe tornaf*
fem

, fe aproVeytariâÔ ouvindo eíhs
verdades

; & fe naõ trataíTem dé íe apro-
veytar ,naô tofnariaõ ,nem gáftariaõ o
tempo inutilmente, olhando fempre por
eftairtduítriafa,6tfanta politica para o
bem dâs fuás almas> quando fe defeon-
tentava da frequência das fuás vifítas.

ííi Amava tanto aos peccadores*
que as demonftraeões defte amor faziaõ
crer, que nenhum outro motivo mais ^
os feus peccados os faziaõ dignos da fua:

amizade i

IV

'
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~z± yidadoTatriarchdSantoIgnaciode Loyola,
5 j A* A.irrvn afnrmararEumé* orações,& as deíeustilhos ,

aos quaes
amizade :dondcE^JÍffiSffiS encomendava muyto a mefma intenção ,

to para aflim«"g^ífaSSflS 5 *> «* P"™* effkacU
'
qUC a^"

IWraidatk ouevra contarme entre léus mais,tambem empenhados por elle ,hu.ft

filho nafnoSegar outro titulo, fe- grande peccador, que depois *•&£«*
móqurf^CaôdoPadreEranc^co, *^WSgtt*4

r~„ «««dp narrador • & certo ,
confeflar J movido por tfeos te arrepen

los ha de fer mais poderofo,para ganhar

me a benevolência de V. Paternidade.

Defte amor dos peccadores parecido co

ode húaamorofamáy, nafciaointereffe

de roubar o coração de todos : 6c inven-

tava tantos meyos para augmentar eíte

feu lucro ;
que houve quem diíTe, fer ím-

das fuás culpas,& mudança de vida.

p IIT.

O coração de Santo Ignacio

J com razaõ fe deve dizer , o

.r,„
l y.ro ; ooe.bouvequem ame, ícn.»- que do feu dizia aquella Alma dcívda-

Sveídéy\areUe d?os reduz, , por dapor feu Amado ,
,mda nas^horas do

&, .;j fvnrriencia advertida , que rara defeançodo corpo. Iorque toy íempre

tAS Twcmíú\L,^cn3óh- taô vigilante íobre tudo o que podia fer

h"ffe mudada dT™aeonverfaÇa5. Nem do ferviço de Deos, & doprox.mo, que

otyor ou menor reípeyto los que o todo o tempo era para elle de ae velo

^r/v-sf, faziadifferencaentreasinduf. ou foffe para zelar o bem ,
ouparaaei

tr s eom que ofeu mor zelava o bem viar domai aos que fervia eom a fua cha-

das almas deTodos, fem pareeer , que fe ridade , fem inclinar mais aos grandes,

f„tif„«. mais Mrahuns. que para ou. queaospequenos.Avenguouíe quemais

tms Po q^havendo oeéafiaó em Ro- \ quarenta annos nunca guardara para

Sfè le femo
V
urar maisaffeao a hú, outro dia, ou outrah«^

^rr^ mie a outra, no tempo das guer- nava fazer , fendo obra do erviço ae

SentTe a EmpérX, I el-Rey de Deos,&proveytodasalmas,ainda queo

Franca?& uE£5&m& ent/e os tempoo aifficuitaue por calamuofo em

Carde.es empenhados por ambos -o feu Veraó, ou Inverno

amnr nuenao eranaciona , masdeban. 131 Nem efte leu cuyaaao era 10

to tanto fe via ler de huns , como de para os que o bufeavaõ dependentes de

ÒutrÒt "mando igualmente a todos os algum vulgar remédio ,
mas também pa-

homens em Deos, que também como feu raosquedelle naó nece.fitavao , St por

S£S Redemptor , fem difFerença algum motivo efpir.tual os podu ferv.r

entre Õ refpeytos peffo es , quer a fal- como feu zelo, fem recorrerem a elle.

SbSSSfi e
P
fta era a razaõ , por- Sabendo, que«d££^M?

auftanto orava diante de Deos todos os Joaõ III. amant.ffimo da Companhia, k

Sdo bem ulerfal de toda a Igreja, naó menos Pay leu o Pontífice Paulo

como pelo particular dos Príncipes IH.eftavaó entre fidefgoftados.porque

Ctóftãositan ópelaconvetfaódosHe. Dom Miguel daSylva B.fpode V.feu,

„«"„ Dela do. Gentios, por todos fem licençaA confentimento Real fe ha-

í
g ^n^ores & defeiar para todos via aulentado para Roma .• & que o Pon-

%£$£&££%K da tifice ofizera '"d", naó attendendo

redempcaó de todos. E taó g«al era pa- ao pezar , que el-Rey ter » de™rbwe
Tatodoomundo elle feu defejo, como c.do a quem«a^áSSSS
La cada hum dos peccadores em part,- havia faltado ao refpey to

,
temeoob«o

Liar. E exemplo houve,emque as luas com muytofundamento, que V**£™
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ccndoatcmpcíladcdos icfgoftos levan- das almas de fcus próximos em lJ9Stadaentretao grandes Príncipes , com Cecília & CaialunhV^S: ^ * '

era roda a dor do coração de Ignacio. E da fua ohfiriwnr?/?
7 Í '"eceffitados

dofcu generofo efpJto, don^mâ" ttS^^S^TíSlvao torça, as fuás orações diante de exhorta/ôes FUippc II.

*
^ mais outros

~ » . .

— ~ ""•r-""" «'mi», ui
Ueos, que havia de ler o author da deíe,
jada bonança para aquella tormenta jfa .

mo, ôc tomou elle hum meyo proporão •

nado km duvidar do íucceííb, ainda qur
dependente da vontade de tanta íobera-
ma, confiando em Deos.que porfer íeu

empenhados em taó importantes refor-
mas. V^oou efte mefmo generofo efpirito
deignacio,& foy a prender o incenda
do íeu coração no Real animo de Carlos
V. perfuadindo por meyo de feus vaíial ,

los a que lahiíTe hua poderofa Armadafcmço,ft*g* aa3£ go
'

5 outrasStff -
Armada

corSr ifr'° a9,,n a° R<* ' ^™ a defaft* aos feu poTentadÕspor ver no Cardeal Farnczi0)a quem era com delegação Diirina ™r7X e £
".chnado.aquellaDiga^adeAiemelIa, JKS^^.^^JÍf.fe"
Miguel da Sylva, de quem íe queyxa.a. tas batalhas de efpiritoSSSE ncando nao menos atisfeyto o Pouti. leiandn rv' a lilvE. - j •

vencco Pe-

peníao ao Cardeal Nepote,os frutos do
mefmo Biípadoparao Cardeal D. Mi-
gueli ambas as partes Pontifícia^ Real
IhederaóhonradiíHmas graças pelo có.
lelho daquella concordata

\ & Deos , dequem era a gloria de taó íingular ferviço
leu dana a Santo Ignacio o premio de
mediador de hua Paz, fem a qual nosani.
mos dos vaíTalios de taõ poderofos Pnn .

cipes
, fe atearia o incêndio da payxaõ

humana
, que el!e apagou taó empenha*

do,comonlo, peio bem das almas muy-
toarrífeadas naquelle tempo a graviffi-
mos, & recíprocos pezares em hua , &
outra Corte.

CAPITULO XXVII.

Santo Ignacio Glorificador peloejplendor
de outras virtudes.

Da admirável Fe de Santo Ignacio.

§. I.

I33 O Em Fé ninguém pode agradar a
C5 Deos, diz o Apoíioío S.Paulo:

& fe pejo agrado de Deos íe ha de mediu
a FédeSantoIgoacio,quem tomar elTas

«^^^câw&V,W,

? ^^oomundo Chriítaõ, jà terá

doque el-Rey renoía^e If ?U '"*
V®° >

& eftarà vcndo Por onde Santo

gascontraofd dos,aJ^7a ""* ^«ocm fcus filhos tem levadoo no-

ódios, fem o temor dasSS &
^^^hca mediante a Companhia

^ outra vida Aííim mefmo fe accende^ £ -
US defe"forc

^
'
^^Ile creou

, &
ofogo do zelo defte ahra*-H« % cotanto beneplácito de Deos,quan-

6 ao zelo deite abrazado amante to depois delia fundada confiou por re,

velaçaó «

L.
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%Q6 VidadoTatmrcha Santo Ignacio âe Loyola,

velacaõ. Apparecendo os Apoitolos S. mayores ,naò fahiáó fora da esfera dos

Ped o í S Pau o ao Padre André de O feus defe]os animados pela Fe,que tinha,

viedo fmandàraõ por elle íignificar a dequeDeos o naõ deyxaria perigar na,

Ignacio o muy to que havia agradado a experiências deitas fuás finezas.

Chrifto o ferviço, que elle fazia à fua

§• II.

As para que faõ neceíTarios

,
mais argumentos da Fé de

Ignacio, que os dos feus di&ames, &

Igreja. Eíte louvarão , & engrandecerão

fempreos fupremos Vigários em fuecef-

íivas Bulias, como por vozes do fagrado

Oráculo da Fé ,
ponderando o ardente

í elo com que Ignacio te oppoz ao deíen. , r,.,

freado Ímpeto dos dogmas hereticos.E obras de toda a fua vida? j a o vimos hua

taô confiante elle na firmeza da Fé, que vez na Palcftina.fc depois outra quafino

fe achava de animo, como muytas vezes caminho paraira revereciaros Lugares

dizia, para morrer pela fua verdade, ain- íantos, que foraô theat ro ,
onde lc radi*

da no cafo, que fc apagaífcm as Efcritu- cou a Fe da noffa Redempçao;& no mcí-

rasfaeradas,nas quacs cila foy revela, motempoexpoftoadar a vida cm algum

da •& lhe bailaria para dar a vida em fua dos patíbulos ,queformao a efeada para

defenfa ouueem Manreza havia parti* fubirem acoroarfedegionaosqueade»

doado do trato, & communicaçaõ celef . fendem. E fe agora fizermos memoria de

te Taô viva como ifto era a Fé de Santo quanto até aqui temos eícrito,& elle nos

lenaciodcfdc os princípios daquellaclc- deyxoupor Inftituto >
não o veremos

vada familiaridade com Deos,queentaó defvelado em outra eropreza mais ,
que

n^enhoroinítrubia, para- que por elle, em coníervar na Fe aos remidos por

coto P
elo°grande Baujiíb 'crJfcm to- JESU Chnfto, fc'»&«&%f^

dos os fieis Ot omnes crederent per Mu. a ignoravaõ , tanto a cuíta dos ieus in-

Naó era diíferente eíte conccytodoque ceflantes trabalhos, como do langue
, q

fazia o grnde ft ey de Portugal Dom íeusfilhos tem derramado por onde le,

Toaõ IIISSej.ndo ver a Ignacio Ponti- vàr.5, & ainda levaó .^er reconhecida

J
fi« L entender, que como Summo a Fé, & Religião Chrifta. Bem fe ve a

p&S^A6'Lri«pW~a6- Companhia dtfarrendo por mandado

do aonde naõcreíceííé os rebanhos de de Ignaciopelas quatro partes do mun .

Chr-fto. Tanto os defejava augmentar do, íem mais outra empreza ,
que aúos

l7na o que jà depois de chegado aos ul- triunfos d, Fé, & a elle ,
como reprodu

tfmosanno^de v?da, & fereftabem ate- zidoemtodas, continuando por rncyo

SS^zia alentado pela ge- defeus filhos ofeu mefmo « o.Qu^

nerofidade do feu efpinto , que fe foíTc tra coufa eraô, & fao » Caías,&R«^

ncceíTarioir a pé deídeRoma a Hcfpa. dencias da Companhia, fenao traças de

nh emíer íçoía Igreja, logo fepo/a a A-- Euangelicas, guarnecidas^ ani-

caminho, fem mais fuíknto para a íua mados combatentes em mais de nnta

deSade, como elle dizia, que a defte Provindas, para propagarem a Fc? Eflc

b cl E naõ era muyto arnfearfe a dei- heo único fim a que™^g%*
falecer de tal forte na jornada, que a naõ fcdeyxou ^moem teftamento a^mct-

LaíTeaofim.havendo elle dito, que por mas «™^'™^™tr™nto
iervirmais algum tempo a Deos ,eíco- pinto, creandoSeminarios,& formando

her antes ficar mais tempo no mundo, GoLlegios de fugeytos idóneos para Mi-

do que ir logo a gozar da fua viíta, ainda nirtros da dilatação da Fe, fahind >
dah

i

V a fua gloria. Nem fe cftranhem eíies fuás verdades, & divulga a ^ Lc
>^

encarecimentos, porque eilesA outros com glonofos empregos de fon^
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Operários. E todos dlcs imitando o zs .

lo doSantoPatrÍ2rcha,queem reduzir,
& convencer Hereges era o mais vivo
exemplar, siaõ levanravaô maõ da cul-
tura apoitolica por Itália , Alemanha,
Flandres, & Inglaterra,xfiando fempre
em fronreyra contra a pertinácia de in-
numeraveis Dogmatiilas , & muytas ve-
zes à eufta das luas vidas, que também
Santo Ignacio oferecendo a fua com ar.
dentes defejos em obfequio da Fé a ía-

crificava animofo, & conílante,

1 3^ E por naõ lhe ficar meyo , que
pudeife fervir paia augmento da Fé, (o-
heisou em Roma o fagrado Tribunal da
Jnquiíiçaõ, que tem fido importantiííi-
mo exemplar, para o haver em outros
Reynos,ôcemalgãdsdas fuás Conquif-
tas, com

i
tacs eíFeytos de neceflaráo fru-

to,queíemelies teriaó muyto ma -ores
raízes a pravidade herética , & conta-
gjofa malícia do mundo. E naó menos
zelofos os filhos da Companhia, a quem
ofupremo Vigário de Chrifto deu o no-
me de Braço direyto da Igreja , fervem
de cooperarios do eminente Tribunal
de propaganda Fide nas Conquiíias Ca-
thclicas. E ainda muyto antes foraóou-
vidos no Concilio Tridentino os que o
Pontífice havia mandado

, para como
Thcologosfeusdifcorrerem os acertos
neceffariosà firmeza da Fé, levando ef.
cri tos os didames deSanco ignacio di»
ciados pela fua incomparável prudên-
cia, co^no dizemos em outro lugar-E de
então atéoprefente tempo nos íleynos,
& Cidades principaes, onde os Prela-
dos Diecefanosconfefiaõ os artigos das
fuás Conítituiçôes directivas da confer.
vaçaô da Fé, eraó confultados em con.
ferencias particulares , &a?guas vezes
publicas os filhos de Ignacio rcíidentcs
por aquellas partes, para com o feu ze-
lo,& letras fe attender ao bem cem.
mum da Religião Chriftã , animados có
o feu efptnto

, que quando o naó podia
comrmunicarcom vozes ouvidas, o fa.
jfea pelas eferitas , como moítramos
no teor da íeguintc Carta, aos que em

Qjuinto. jpp
Alemanha Iidava5 contra os Hereges
daquelle Império*

§> III.

1 3 6 f^ Orno a ley da eharidade, coma
X^j qual havemos de amar todos a

hum corço da Igreja em Chrijto Je(u,pede
quekquella parte principalmente

fe ponha
remédio, que adoece de muygrave, & peri*
gofa enfermidade -,nosha parecido, fegun •

do a limitação das noj]asforças , que fe po »

nhacomefpecidaffèão i& trabalho a tn-
dufinadanojfa Companhia para ajudar à
Germânia,& as Religiões Septentrionaes,
que com graytffima enfermidade das he-
reJiasperigào.E ainda que por outras vias
procuramos iflo com cuidado,& com a ap-
plicaçao de Orações, & Miffas, &hamuy~
tos annos,quemuytosde no(outros tem pro-
curado acudir à neceffidade daquellas Re.
giões-, com tudo, para que efie officw da
chartdade feja mais univerfal,& mais per*
manente, ordenamos a todos os noffos Ir*
mãos, a/fim àquelles que nos efiaõ fobordi-
nados,como aos demais Reytores , & Pre-
pofitos, que tem outros a.feu cargo,que ajjim
elles, comofeusfuhditos todos osmezes, fe
forem Sacerdotestof}ereçao a Deos o Sacri-
jicio da Miffa \ á-os que o naÕ fao ,façao
oração pela neceffidade efpintnal da Ger.
mania, par'a que.

\
finalmente o Senhor fe co*

padeça delia, & das mais Províncias infi»
cionadascom ofeu veneno, ã-fe digne âè
as reduzir a pureza da Fé, & Religião
Chrifta. E he noffa vontade , que dure iflo

em quanto o pedir a neceffidade das mef>
mas Regiões, naoefquecendoalgua das ou;
trás Provindas, ainda que efiejao nosfins
das índias , as quaes defejamos ,que nao fe*
jaÕ excluídas defle officio da charidade on
de quer que eftiver a Companhia. Dada em
Roma a vinte & quatro de Julho de mil
quinhentos cine.oenta ejr três.

"
rp

137 Por iíTo dizem os CommiíTa.
rios Apoftolicos, que a Religião da Cõ'
panhiafoyeícoíhida por Deos para de-
fenfa de Alemanha. E Fernando II. feu
•Emperador,exhoi?£ãdo na hoFaíía morte

LI a feus
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Vida do Tâtrkrchâ Santo Igmcio de Loyola,

afous filhos herdey ros, & fuceeífores a tempos da Igreja
;
porque affim como 09

coníervar a Religião Catholica naquelle Heregesà maneyra de rapozas procu-

Império, dizem feuteftamento : Ante raô arruinar, & deítruir a vinha do Se«

todas as coufascom toda a verdade , & nhor, adimos feus fieis obreyros, & dth.

fmgular zelo lhes encommendamos a ve. gemes Mmiftros , com o leu continua

neravel Companhia de JE.SUS , & feus trabalho feesforçaô a defendella, culti*

Padres
;
porque com a fua doutrina , & valia , & dilatalia > arrancando os efpi«

enftnoda mocidade, & vida exemplar nhos das herefias, & a zizania dos vi-

ria Chriítã, & Catholica Igreja , nao fó» cios, quenclla (e enaô , Sc plantando ,
&

mente nas Provindas deita noífa Auf- ingerindo tudo o que he frutuofo , &
tria inferior, fenaõ em todos os noflos pode aproveytar. De maneyra , que por

Reynos, & Senhorios, &; ainda em todo haverfe viftoos grandes proveytos, que

o Orbe Chriftaõ obraõ muy bem,& útil- a Santa Igreja ha recebido defta Compa-

mente : &em confervar,& dilatar a Reli- nhia pela piedade > chandade. , & pureza

giaõ Catholica trabalhão c5 ielicídade,& de coítumes, 5c íanta vida dos que nella

extremo fobre todos. Porém ao contra* vivem, dentro de poucos annos ha crel •

rioefte ingrato,& mao mundo os abor- eido tanto efta &eligiaõ,que apenas ha

rece, & perfegue mais que a todos , para Província de Chnftãos,ondc naõ tenh*

que affim tenhaó mayor neceííidade ,& alguns Collegios fundados ( & prouvef-

mereçaó mais protecção, auxilio , & aí- fe a noffo Senhor , que nvefle muytoã

íiítencia. E por iíío confiamos, que guar* mais) eípecialmente nas Cidades , que

daráõ íinceramente noílos fobrçditos eítaõ tocadas , ou inficionadas de here-

herdeyrosA íueceflores efta noíTa ulti* fias. Poreítas razões devemos abraçar,

ma intenção, & vontade. & amparar com paternal cuydado a toda

128 Por efte teor authorizàraõ efla eíla Companhia, como fazemos, & ha.

mefma verdade com femelhantes elogios vemos querido encommendarvos affe-

Florimundo, que affirma dever Polónia cluofamentc o Collegio , que temos na

à Companhia a fua confervaçaó da Fé. Cidade de Colónia, no qual achareis

Urbano VIII. ponderando iíto mefmo muytas ajudas para exercitar louvável-

cm hum Breve, diz : Que nos Collegios mente o officio de Paftor, & a carga, que

da Companhia, como Aulas dafabedo* haveis tomado fobre voffos nombros,

ria, fe lavraó aquellas eípadas de dous com grande efperança , & expectação

fios, com que faõ confundidas felizmé- nofla; de maneyra, que fenao tiveífeis à

te as legiões diabólicas. Os Reys de Po- maoataes Miniitros,os houvéreis de

loniaSegifmundo,&Eíkvaô, os Empe- bufear com grande cuydado ,como ttm

radores de Alemanha Fernando I- & II. fey to outros muytos Prelados.

diziaõ : Que naõ tinhaõ achado meyo

mais efílcaz para defterrar a herefia dos

feus Reynos, &EftadoSí que os Colle-

gios da Companhia. E Pio V. em mais

cftendidaefcritura diz por hum Breve

ao Arcebifpo de Colónia : Temos tanta

138 rF", Antos argumentos ha para

U prova da Fé defte feu firmif-

fimo Atlante, quantos faó os íeus mila.

fatisfaçaõ do cuydado,& diligencia , có grés, dos quaes logo faremos lembran.

que a Companhia de JESUS (e emprega ça : Sc eftes naô fó os da fua vida, mas

no aproveytamento , & faude das almas, também os que fe viraô, & aind a hoje fe

(vòs também cremos que o fabeis ) que eftaõ vendo depois da fua morte. Por fe

nos parece, que o Senhor com a fua in- de Deos naõ fe entende fó a credibilida.

eftavel providencia atem inviado,&inf* de, mas também a confiança ,
porque nao

tímido neítes miíeraveis, & calamitofos he fó o crer em Deos , & crer a Deos he

tambem
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também o confiar em Dcos. E tantodef. meyosparaas pertençies precitas tnJVa
ta fegunda Fe.comoda primeyra, forai nellas a confiança^mfc$!^fingulares em Santo Ignacio os fcus CJt , em Dm , EquUteXtoStlbá*
empíos. A confiança em Oeos ôfaMa t^tBéultl^^^^^!^
de prezar perigos naõfraquearnostra. favores,^^fcSbalho,,dcicjar pcrfcguiçoes

,
naó temer múwnfiados nelk.do LZatmnl',os dcmomos, vencer dificuldades, glo- ^ra/fc </*wV *" '" *** dos

narle com as afrontas ., viver concentr w» n^ft^r»; •-

quando prezo, 00« mais fa^de JfiJ£$^4^Dm quando por feu amor en. grilhões, Virtudes de Santo gn.c?

J

Ltf! clle

1

^"' a

r
»'n"n 'gi

>Sma,S^ aos áa 1« feafmaflem feusíHhos, alentando fealma,& refiftira todos em quanto dei. unicamente com a confi° nea em Deo«es acometido. Deita confiança em Oeos contra os temores iSS confiaM v.nhao nao olhar para a dos homês, co.no conta S FcinciliSXwíSmSS&nao os querer pira advogados nas muytas vezes o ouvira Vffim dízer ^luas dependencas , mais que como inf- Santo Padre. EhifeSI út n3
ÍSSSTf-Tr

dC D
-
e°S

'r

nCm t0mar Vidl a con,id^ "* <=" ** d» em fu".a protecção das fuás mãos, fenaS como. ce/fivasafrontas, que lhe parece fitH&í

cf, & fenio ,

eUS ^ DlVÍ
"f

r°VÍdé
' ^^ederprezo^dltnundMando como« & fendo fummoo agradecimento iflo fundamento para dizer outro , quí

Sri
5

^ SOSh°m:,
rl

COrr
f
fPM -

clfa tal cad" fe "»Pt«*. detantósTu'dia obrigado ;pnmeyro a Dtos, do que zisdeinjurias.comb de confianças Ia elles rendia os feus agradecimentos. Deos : porque tanto mais Wvia confiado

ot remeda &
m
rh

C

?

CfperaVa
í^ e™ D;0S' *"nw ft*£«-wSSos remed.osi&fo bufeava os admmif. gu,do doshomens.quérendoantesnun.

2& P
t'

0S
-
h°me"S "0S k

°f
tKS d0í " vet 1ucb«da «««.de, , fe e laSpobre,, & naonos hofpit.es dos ricos : m. lhe dava tanta confiança.N.6 fóchí .por fe eonfijerar naquelles humildes mar.-mos nòs à vida de Santo Inácio

Âlereador
r'Sad0^ ™* dcDC°S Cad" Kcida de »"»* confiança em

T-v
'

. r <* • - Deosj, como de perfezuições dos home»;-

cfp.rança em Oeos, que fem?rC a trazia alimentos neceflarios, quanto mais ne-SSt "^ fCUS

'r
mÍnhoS>dí'

Ceffira ia delIcs a vida d°s homens
, por-

wnhía m.?s o,?-'- S Sr?
de °UCracom

' 1*?«* cllc a íua confiança em beospanhiamais que a defta confiança, para era hum thefouroricode bens no mef.

Annft7
qU

r a
Ud0femte

í
nada do m^empoque os homens o viaõ dellesA poftolo, por fer cftc o tudo de Oeos. vazio.

Wao abria as mãos para os meyos huma. 14a Por iflb nunca deyxou de ticti

dentll
U

<fTT"' ™ '** -^ **^03
' ^e vinhaô *»ft» a Com-

dos ílutdefe 9/n°%
qUe

F" ° AUth°r PanhÍa
'
abda ^Ue a Cafa naô«o

hOan-r.fi*
J

Í ?' E P3r2
ue

,

cm co^um,ôcIimitadófuítentopara os

r
" uí"";?^"00 Emba^ qwjinclla viviaõ recebidos. JSlL"a25^^m^^STkrafÚ

í
^^.coftumavadizer,/^:":

2I5VÍ3? r .
g?1°í?

pcI° vcr taó ^wwaj, c^ loro Ceremos ricos,& vivire -

cSSh^^^^^ a ran^roccarnr^nia^ue os homens alá
nZtl ^

,

q y 0f
°; &d,zcrIhei ^^^r.^o^.Ereparandolhe hum2^Í^^.^Í?^l*a dos feus filhos na fua liberalidade em h^»«« ^/.r^Wrrax fehft^^, , fttf tempo quafi de fome em Roma j ^

LI ij I gnacio



4Q o Vida do Tamanha Santo Ignacio de Loyola,

lenacio deíFes cuydados , dizendolhe, naõ, porqucjà quemohavia de dar
,
o

ciuepara eftSs tempos de tanta careftia naõ havadafansfaçaoemefperança: po-

íerviaõ os foccorros da Divina Provi - rèoi mandou Samo Ignacio ao ^eytor,

dencia, fceraó muyto fingulares os ex- que para a meia de hum dia tao fcitivo

emplosdaquella confiança em Deos fem- comprafk ao menos alguns cabritinhos,

pre certa em foccorrer a Ignacio. Deu para hum guizado particular daquellcs

principio à fundação do Ccllegio Roma- noíTos alumnos , fiando da Província

íio fem renda , mas antes com muytas de Deosaquella bem empregada deipe;

dividas para fatisfazer. Vivendo nefte za. Aflim o fez o obediente Reytor ja

mefmo Collegio trinta fugeytos , & por experimentado nos fucccflos deita con-

Mo mais empenhado , que provido do fiança do Santo ;& logo no feguinte dia

neceffario, mandou Santo Ignacio fabri- mandou o Pontífice JuhoIII. ao Santo

car, & difpor agafalhos para mais hum quinhentos cruzados , com que ellc loe»

cento, vendo que viviaõos trintadeía- correoaambos osCollegios Romano ,

brigados, fcfofredores dos frios do In- & Germânico.

verno. E depois de lhe dizer Polanco, 144. No anno de mil quinhentos

que a Caía naõ eílava para obras ,por íe cincoenta& cinco achava-fe Roma tao

achar muyto devedora, & empenhada cõ gravemente nccefiuada de mantimentos

osquefiavaódanoíTa fatisfaçâõ os man- por caufa da guerra, que os ricos tal»,

timentosprecifamente neceííarios ; or- vaôcom oíutfento asíuas ramilias! òc

denouoSanto ao Padre Manareo,que até os Cardeaes coarctavaó o numero

era o Reytor, a compra de húa caía de dos criados , por falta do alimento ne<

campo para recreação dos eítudantes,& ceílario para os muy tos de que antes íe

confervaçaó da íaude nos dias feriados ferviaõ. E Santo Ignacio nefle mefmo te.

dos eítudos para feu alivio. E como a ex* po fuftentava a cento & leuent a íubdítos

pertencia tinha moítrado , que o Santo da Companhia, & a todos os que vivma

nunca ordenava eftas diípaíições, ainda no Collegio dos Seminanítas Germa*

oueimpofllveis ao parecerdes homens; nos. Aconfelhàraôlheos que particular-

femprelheobedeciaõeítesíeusfubditos, mente attendiaõ àprovifaó commua da

& Deos com promptiffimas efmolas , Cafa, que diminuiíTe o numero dos íu-

ainda naõ pedidas em muyras occaliões, geytos , repartindo.os pelos Collegios

correfpondiaà confiança de Ignacio cõ de Itália j& ellc naõ fojeonfervou a to-

a fua liberalidade. doscomafuíkntaçaó aflualj mas antes

defprezada efta propofta , confultcu a

§. yè
huminfigneArchitecto,paraacrefcentar

aos dous Collegios Romano ,& Gefma .

iA2 Tl Adecendo o Collegio Germa- nico,dousfitios , que determinou com.
5 r nico em certos tempos aperta- prar;& tudo fez confiado na libera ida-

das neceffidades, & urgentes empenhos, de de Deos. E dizendo! he o Padre Luís

recorreo o Reytor a Santo Ignacio, para Gonçalves, por ver cita abundância
,
&

haver deite o confelho, que remediaíTe a difpendio em tempo de tanta penúria

falta dofuftento dos Scminariftas vin- em Roma,que parecia milagrola a pro-

te& cinco no numero, 5c fem efperança vifaõ de tudo o que era neceffario par»

dofóccorro para tantos. E perguntan- viverem tantos fugeytos cm nua Cala

dolheoSanto,feparao feftival do Naf- fem rendas ;eítranhou o Santo a coníi-

cimento de Chritto, que vinha jàproxi- deraçaõ defte zelofo,acrefcentando,que

mo.teriaõaquellcs mancebos algum fi- antes feria milagrofo o fucceíío contra-

nal de regalo para a mefa daquelle dia; rio ; porque naõ era milagre dar Deos

refpondeo o Reytor , que nem paõ te- tudo aos que nelle confiao \ & que íe oei .
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amparafle aos confiados na fua Provi-
dencia, cite feria o milagre. Ê continua-
do co n o reparo, que fez contra a admi-
ração do Padre Luís , diíTe : Nófoutros
Jenpre havemos experimentado, depois que
a Conpmhia eftk e.n Roma , que quanto
ntaisg ente ha em Cafa,&mayor carepa na
Cidade,no/fo Senhor nos prove como pie"
do/o Padre com major abundância.E como
eu recebihum cento no Cellerio , receberia
mlfe fofe neceffario ; porque a Oeos

, que
os ha defu ftentar, taofácil lhe hefujientar
mil, como cento*

§- VI.

Í4f Ra taõ continuada cm Santo

_j Ignacio a confiança em Deos,
como em Dos a liberalidade da fua maõ
ém o íoccorrer nas fins dependências;
qu?commuytarazaõ naõ chamava ellc

maravilha , ou milagre à infailivel prõ.
ptidaó da Divina Providencia; mas aa»
tesa fua falta íeria a mayor admirarão,
porfe ver parara a^uella perenne fonte
das mercês de Deos ; íendo jà como con •

natural a fueceffi va corrente das Divinas
liberalidades. E ninguém reconhecia me»
lhor os benefícios do feu Divino Bem-
fey tor, como elle mefmo

} & o teílificava
aífimna pratica , quando efb era a mace.
riadealgáaconverfaçaô. Em húa carta
eferita ao feu amigo Pedro Contarini ,
quecntaõeíhva aufente de Roma , lhe
diz : Nófomros atéagora pela bondade do
Senhor, pifamosfelizmente, & cada dia
conhecems mais por experiência a verdade
daquellafintença: Nihil habenres,& om.
nia poifidentcs. Vigo aquelle omnia, que
ChriBonofJb Redemptor promtteaos que
bufeso ante todas as coufas oReyno de Deos.
Porque fe aos que bufcao em primeyro lugar
o Reynode Deos, todas as coufas fe daopor
acrefeentamento ; como poder*jÀ mais faU
iarnadaaquemnao bufca 3 nem pertende
outra coufa mais, que o Revno de Deos? A
quem nao tem afua benção , De Tore CxYi,
& pinguedine terra; , findo toda , & fé ,

DeroreGsíi? A quem nao tem dividido

Quinto.^ 4ot
o í oração entre as coufas terrenas

, &ce-
lefies ;fenao , que ambos os olhos põem, &
fixa no Ceo ?

146 Eiíto,que elle dizia , & viaô
todos , provaó as muytas particulares
experiências de exemplos raros » dos
quaes diremos alguns Dado hum dia
o final domeftico para a Communidade
ir à mefa, tem haver o paó para elía;man-
dou Deos no mefmo tempo em húa ef.
mola aportaria todo o que era neceíTa.
noparaosíugeytos,que ha viaô deíuf.
tentarfedaquelle paô de cada dia, que o
lueímo Senhor nosenísna a pedir» Em
outra occafíaõ também de falta de paõ,
& vinho; pelaportana, que havia ficado
aberta, purfe recolher enraõ hum provi-
mento de lenha mádado por certa lenho.
ra, entrou a provifaó do trigo,& vinho,
de que neceíiitava aCafa , íem fe faber
quem o havia trazido. Mas provavelmé-
te feria,quem na maõ do noífo Reíigiofo
que era o comprador da Cafa,meteo,fem
lhe dker palavra, cem moedas de ouro,
defapparecendo logo eík incógnito ef.
moíer , & recolhendo fe para Caía aflim
enriquecido aqueile pobre , & devoto
Irmaõ* E indo em outra hora efte mefmo
aconpraroque entaõ era neceífario;ou.
tro efmolcr também naó conhecido, nem
vifto, lhe deyxou em húa bolfa baftante
porção de dm iey ro. fc. por ter chegado
então o principio da noy te, fem haver a
luz neceiíana para pod r fínalar com a
vutaovulto daquelie bemfeytor; a fua
fimpUddadeo metco na coníideraçaó de
que elh foífe o demónio, para o fazer
cahir em algua tentação. Levado logo
deite temor entrou na Igreja de Santa
Maria de Minerva , a pedir o favor de
naó fer tentado do inimig 1 , receofo de
fe achar com algúa efmola eje carvões,
quando abriífe a bolfa. Mas como o fub-
íidio eradoSenhor,que naõ engana aos
feus íervos , recolhido a Cafa ,virao to.
dosofiniffimoourodaquelia moeda

5 cõ
a qual fe defempenhou a Gafa de algúas
obrigações.

14.7 Por eík mefmo tempo fevoí.'

Lliij vendo
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n„% Fida do Tatriarcha Samo Ignacio de Loyola,

vendo acafo o Padre Polanco húa arca , eraõ os ados da fua generofidade. Ne-

que citava abem, & naõ tinha mais que nhúa falta do ncceffario para ávida o

alguns papeis velhos ; achou dentro húa acovardava, nem o fazia duvidar o cuy.

grande quantidade de moedas de ouro ,
dado de que lhe pudeíTe faltar a provi

que pareciaõ lavradas daquclla hora. E dencia humana , vendo-fe tão animado

com íemelhante foccorro naõ eíperado, fempre com a Divina. Se a fua confian»

& em tempo de apertadas neceffidades caem Deos naõ foíTe taõ generofa,aava-

da Caía , vinhaô a offerecer , & dar os reza dos homens o traria temerofo , & o

fieis devotos a moeda , que era baítante fana fohcito em fazer thefouro para eí-

para aquelles diípendios. No anno de *ar prevenido, como fazem os provedo-

ínil quinhentos cincoenta & cinco recor- «s domundo-Mas era a confiança nofeu

reo a Santo Ignacio o Padre Joaó de Po- Creador taõ firme , & as experiências

lanço, reprefentandolhe , que naõ acha- ^cfta firmeza taõ infalhveis,quc o Padre-

va, nem por empreítimo o dinheyro ne- Jpaõ de Polanco a confiderava,como húa

ceflariò para fe pagar aos offiriaes , que mjna inexgotavei : & fc animava a fi meU

trabalhava© cm húa obra do Collegio mo, para naõ temer, que aquella affluen-

Romano.£recolhendo»íe o Santo a pe- ciadefoccorrosdeouro,fc prata defíe

dir a Deos o remédio para aquella ur. algúa vezemfeco. Eiftoheoque o San.

g^nte neceffidade ; depois de íahir do to Padre queria ver em feus filhos ,
deíe-

aoofento, aonde havia entrado a fazer a jando que todos foílem tao confiados

Deos a íua petiçaõ,diffe aos Padres Dio- cm Deos, como elie era : & por íílo exa.

so'Laynes,&Chriftovaõde Madrid o minava a confiança de cada hum, para a

aperto em que eítava a Cafa,& lhe havia reprehender íe a achaíTe duvidola.

reprefentado Polanco; masque efpera- •

va deDeosofeu defempenho , porque

lho havia pedido em confiada fupplica
j

& naõ havia de faltar aos feus filhos hum

Pay de taõ repetidas mifericordias. E

fallando logo a Polanco , lhe diffe : Pro-

vede vos o Collegio eftesfeis mezes sér ten-

de cuydado delle i& depois eu oproverey»

&vos livrareydefe cuydado. Elogo na

tarde deite dia ,
'&

jà perto da noyte

vieraõ de duas partes eímolas de dinhey

CAPÍTULO XXVIII.

Damortífeaçaô de Santo Ignacio.

149 Tp Odo o prisneyro Livro def.

I tanoíTa Hiftona ,que he de

Santo Ignacio Convertido, também hc

ro baftante, para fatisfazer o Padre Po. de Santo ignacio heroicamente morria-

lancooempenhoentaõaclua! doColle- cado com a fua ri gorofa penitencia, fre.

eio'i& quando íe hiaõ acabando os féis quente afpereza , efpantofa aufteridade,

mezes, mandarão a Santo Ignacio outro admirável inedía , & confiante adverfaò

femelhante fubíidio naõ efperado , & de de fi meímo : & o que nellc deyxamos ef-

mayor fobra ,
porque fupprio para fa. crito bailará para argumento da mornfi-

tisfaçaõ das dividas todas do Collegio, caçaõ do corpo, applicada por fua pro •

& dahi por diante foy o Collegio expe- pria vontade , & alentada pelo leu conl.

rimentandoocuydado promettido por tanteefpirito, que no exercício de íeme.

Santo Ignacio. lhantes mortificações o fez chegar ao

14,8 Temos confiderado , que a ali ódio licito de vingador de fi mclmo. fc

ma de todas as virtudes de Santo Igna. na grande parte do terceyro Livro da

cio era o feu generofo efpirito : & fe bem mefma Hiftoria de Santo Ignacio Perle»

fe advertir no que dizemos,todos os exr guido, o feu continuado íofrimento,

empios defta íua confiança em Deos, admirável paciêcia,vivo defejo de penas,
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& conhecido gofto nas adverfidades o a,da da fua mortificação no comer/cr!vara» aos eminentes grãos da fua mor também como a do veftir,& dorm r,& ãfiçacao, a qual po Jemos chamar pafli- deyxou receitada a feus filhos por confe*va, par, a dilhnguirmos da outra toma- lho,* regra nas fuás Conítituiçõeswrda por fuasmaosA lhe vem muytonatu q uc a cama fó tinha o nome deSfhora a voz,& denominação de acliva.Por affimnopobre.comonoafpero.&lcm óeiies dous índices de mortificações de reparo ainda licito contra os rkores &Santo Ignac.o, que fuppomos lembra- mudanças do tempo. E o veftídonãoco:cos por quem lhe chegou a ler a fua vi- bria o corpo , ftm o deípitTL
'

da neíia H.Soria
, reconhecidos ficaó os o que poderia parecer Serfluid deglonofos ,& muytas vezes inimitáveis ou alinho, não attendendo

P
dccenaáexemplos dafuagenerofa mortificação, neceffaria, fem acompanhada mortífi-h porque nao ha humildade fcm morti. cação.

ficaçao, também no que temos dito da irr Era tão mnt,:í„^
profunda humildade de Santo ignacio nitente, dandoafZ a fafs filhosT.^'damosaver a fua rara mortificação, fer. portancia deíia virtude,tanto porex Tvindo ertas fuás duas virtudes.como cf- pio, como por diflamesXs o„aes bn'

lullres os ados deíia fua heróica mor- fervirem de regras
5

para os2^tificaçao , nos os apontamos aqui com do cfp.rito os actos da penitendT-& af!

a
P

au rdalnfermlL""^'""T f°y <*B***rmii*lá&$gZacaula das enfermidades
, que padeceo, que o demomo pertende derriballo âlZ

&entreellasalguasinfeparave
lsdemUy. Ifar de extrMld,nana/t?m,en,asZacassessa ssssaaaísSS

quando depois de morto lheS a dfÃfjl- '
'" á#?~"/'^*

corpo;
P

achàraõ oVScos ^^S5S*2SSwSi« s har vi - «?W eJJíoZZ: J
p.v aoo^anropo. milagre. Naoconíenna dres.De donsgéneros de aíperezas am L

o>etextohoncr.ficoda
CSm

dé^ t^^^O^B
& POToueo Padretlfn ftr.

'V™05 ' *?^"Zíw """^» H""ie,atorZn

àmefa.oobrigava a£ lfpenfa°r na tf' t"™ ?**?** fdZer **

querendo

1

m
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^© 4 Fida doTátmrcha$mto ígnacio de Loyola,

querendo perfvadirnos, que nao tem forças juízo,** vaídade.E que elle fazia irais ef •

para levallo. §uefe ha de eftimar mais,& timação de hum ado heróico de legitima

attertder com mais cuydado a mortificação moniíkação,do que de muytas horas de

interior\ que À exterior ;& a fugeytar as Oração, infe&a com ode ejode honras,

payxoes mais , que affligtr a carne : que ao & dcívançcunento próprio. Eaoi adre

primeiro hao de attender fempre todos, & Jeronymo Nadai ,defeíofo ae muytotc

com todo o cuydado ç& ao fegundo, quanto po para ter muy ta Oração, diflc ,
que o

fedeacondiça%,difpofiçao i neceJfidade i& Rcligiolo jà deftro, & experimentado

forças dapeffoa.
*™ « vencer a li mefmo , & dominar as

J s íuaspayxôes, mais deprefla fe unira ca

* ii. Deosem humfó quarto de Oração , do

que em muytas horas aqueile,que não

Ifi T^ F flas Pofl:il,asdidl;adás Pe,í f°rinte*iormente mortificado. Pcr<
£

c

11 loeípintodeSanto ígnacio tem graviflímo impedimento para íubir

temos muy tas gloías também fuás, que a unirfe com Deos por Oração, o que

nos dão a entender os quilates da fua eflà detido, 5c preso do feu próprio jui-

mortificação.Dizemhuacarcafua,queo zo, que maisodifpoemparacahir, que

triunfar de fi mefmo he o mais nobre de para fubir. Por eftas razoes antepoz o

todos os triunfos : & era provérbio por Santo a hum Irmão Coadjutor de natu-

elle muyto praticado , quando perfuadia ra! afpero, mas eftudiofo cm íc mortiti-

a perfeyçáo do eípirito : Vime te ipfum.E car , a outro de branda natureza ,
qus

porque S. Francifco Xavier imitando para fe vencer a h mefmo nao neceflnava

ao Santo Patriarca, repetia muytas ve- do uío da mortificação- E a outro Ir-

zcs na índia efta tua lentença , lhe per- mão também do mefmo eíiado ,
que le

euntàraô os que a ouvião, porque lhes retirava da communscação com os ou.

aconfelhava tantas vezes fempre o.mef. trosReligiofos, por íe temer do ícu na-

mo ? E elle reípondeo ,
porque também tural colérico, que facilmente o excita-

ouvira repetir o mefmo muytas vezes va nas converíações a romper em impa.

ao teu Santo Padre, & cria que iítobaf- ciência, «Me o Santo Padre : Irmão, ejte

tava para ver augmentadoo exercício inimgonàòfe vencefugindo ymasjclrw-

das virtudes. AffimcomoS.Joaõ Euan- doiafoledaãenSi cura atra, fenae a diffi.

celifta perguntado, porque tantas vezes mula,& faz ainda mayor. Mais agrada*

perfuachaamelma exhorração:D/%to risa Deos, érmis graça receberas ,ven*

alterutrum : elle refpondia , porque cffa cer em algum tenpo efie natural afpero.

era também a continuada doutrina de ufmdo bemdo trato dos demais ; úoqnefe

feu Hivino Meftre: Vraceptum Domini acafoefHverasemhuacovagitardandoper-

eíi & que guardado efte fóprecey to, petuo filencio.

baítava para feguromeyo da falvação. if| Metamos também na medida

Louvando cm nua hora o Padre Luís da mortificação de Santo ignaap, quan-j

Gonçalves a hum Religiofo conhecido to fe deyxava ver dos olhos ,
que a ob.

de sinto ígnacio ,
por fer homem de fervavão,a dos rigorofos exames , que

muvta Oração ;duTe o Santo, que não fazia das fuás acções, querendo que to-

Dor fer muy ta a íua Oração, mas a fua das foffem reguladas pela cdificaçao,que

mortificação, era digno aquelle Religio- como Religiofo devia darem todo o te .

fo de todo o louvor. E acrefeentou ha- po. A das regras da modefha, que dey-

vermoftrado a experiência, que de hum xou a feus filhos , & elle as datava nos

cento de exercitados em muyta Oração, feus exemplos, era maravilhola. Queria,

não fe acharião nove, ou dez , que não que por regulada obrigação os olnos,os

eftiveflem dominados do feu próprio ouvidos,abcca,Qrouo,asmaos,ospai.
los*



Livro Qiihitôi, n$
4ô ê

fos, & finalmente todos os movimentos rico. Em muyias occafiôes foy vifto odo corpo ed.ficaffem a todo o tempo, aí . fcu efquecímento do amor dos parentesfirmando, que eftas regras da modeftia ainda mais chegados, fem rafto daquc tehehaviao levado muytas horasdeOra fangue, que cofre pelas veas unidas comça^&curtadomuytaslagnmas. Ebem acarne,comofevioemhúaoecafiaóiqu^íe deyxa entender,que o cuydado de tra- lhe deraõ cartas de fuá terra
; porque femZerelleosfentidosdocorpo,& as pro- as abrir, as lançou no fogo. Ao Duqu™penfoes naturaes fugeytas a eiies pre- de Na*era,qucporferhum dos que fe

e2r^n
rrndar

*?*? «tf**** Pr^avãoddtaahançacomaSdeLo.
exercício de mortificação. Ecile aug. yo!a,& lhe deu noticia do caíamento dementavaainda mais com outro de não huafua fbbnnhaherdeyradiamenos pezo, qual era o continuado pe- fa j refpondeo depois de agradecido

ítoaí™^ àqudleaWqUe?àíhenaõd
§
ava? uy.fcmamente,& na correcção com que fem. dado as lembranças de fua Cafa , mais 6pre andava em juízo dando conta da fua paraaencommendaraDeos, poiScon^

confcienc.a. Efta fetomavaaf, mefmo fiderar morto para ella, & fó vivo para

Z,W i

° temp0,
«
mq

,
UCO

r
UVÍaashòraS «^^àsobrigaçõesdoeliadoreti^o!

dorclogio, mortificando-fc
: aflira tantas fo. E defpido também da mefmaYffey.

SKS SSSf f

6 rThrdla Pd
,
0S í • *» d0S fe^>^fpondeo ao PadreAraoz,íeytos,emque feaehavâ ccmprehehdi; quelhehavia eferitoa morte de húa fua

c&mPir' d,e
fi

enfi,
l
adõa íeus fiíhos tia, dizendo : Se o que deu a mmhaUaacftemododcmortificaçao; perguntou a vida% thatemnrad\.(e)a em todas as cou.

SadoT? etflnt^eainda n
^

Cra ^^^oumfencord^fo u nófoutros,

aquelle fubdito, que fete vezes , por fe. mento quando nos fere, oueaZfonnsL

cações de ^cnLnP
Ír

eftaí
\
mortlfí

; fermidade,& morte, que quando nos dk

Só '& knteneiado por fi fatide^vida^nmpdmLe ^manto,
& nao maisfe devem amar e/las

, & aaúel-

CAPITULO XXIX*

Datrnrrifir*,sj * * <" »
icmcinantes, que logo diremos , era tão

?^!fefeS?S'^^' dominamedos feuf movimentos i„te!

/áí, ^«tío agradao àfuafanttffima , ^- r**
Biíjlma vontade,

iff Por eftes exemplos , & outros
femelhantes, que logo diremos, era tão

JW»/o Patriareha. riores>quelhé chamavão o Templo da
Paz, por parecer, que da porta do fea
coração para dentro , não havia altera,
ção algSa, que lhe inquietaífe a ferenida-*
dê do ânimo. Viiítando em certa occa»
fiaó a hum amigo da Companhia.entrnii

de S nm tZSSL VT° * motu{ic&° g^edo, o que o fazia vir àquella hora ,ito Ignacio fe fez mais eminente femefperarqueellc voltaíTe para cafa-

1^Cí ^antomàis hévehcerfehuni

, .
V^ a íi mefmo, quando a luta hè

na campanha das mortificações, na qual
o feu generofo efpirito triunfou mais
animado.De tal forte tinha reprimido a
propenfáo natural do irafcivel,que pare*

& depois de ouvido, dilíe o Santo em
repoíta com a mefma ferenidade de rof-
Co eftas únicas palavras: Bem eftl>k con-
tinuou com a pratica no mefmo tom da..("u,, • „ r j

'! vr lv- iimuuu tomapratica no meimo tOm da*.a hcu«atlco, fc„do por natuteaa eolc, quierafáo antecedente, Os que efta£
prefentes
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prefentes j rèípíytándó âo íegredo en-

eubertocom aquelle filencio, naó íeani-

mavão afaber do Santo, o que iníinuava

a preíTa ,& fobrefalto do Religiofo , af-

fítfl ao entrar, como ao fahir do apofen •

to,onde foy achado. Mas podendo mais

a curiofídade de alguns , alli bem def-

culpada, para haverem delle a noticia do

que então fe lhe havia dito aos ouvidos;

refpondeocom grande foíkgo , que não

era coufa, quedéffe algum cuydado: &
difle , q havia entrado a Juftiça na noflà

cafa,para levar em penhora de certa divi-

da asnoflTasalfayas. E agradecendo aos

que ifto ouvirão o zelo com que fe em-

penharão em defaggravar o refpeyto de-

vido ao Santo, a feus filhos , à Religião,

& Cafa da Companhia ; os íòíTegou , di-

zendo, que era efeufada aquella pertur-

bação. Porque ficando o fobrado dos

noílos apofentos para a fufíiciente cama,

& ncceíTario defeanço do corpo ;
não re-

pararia em que aquelles cfficiaes de Juf-

tiça levaíTem tudo o que achaíTem em

cafa. E que fe elle eftiveíTe prefente,fó

lhes pediria , que livraíTem daquelle fe*

queftro a alguns papeis de feus manu-

feriptos, por não ferem de preço para ai-

gúa penhora : & que íe ifto lhe negaíTem,

diria, íem violentara fua paciência , que

os levaílem embora ;
porque fervíamos

ahum Senhor, que fuppriria com a li-

beralidade da fua mão , o que por fua

permiiTaô perdião os feus fervos. Efta

conformidade, & admirável exemplo do

íeu fofrimento interior,obrigou a Jero-

nymo Stella, hum dos nobres da Curia,a

íeofferecer por fiador da divida :& ou»

tro também do mefmo nome Jeronymo

de Arce, Doutor Theologo, que não ti-

nha noticia defte cafo, mandou de efmo-

la à Cafa Profeffa duzentos cruzados,

com que a divida ficou íatisfeyta.

§. II.

jy5 VTO anno de mil quinhentos

,^^ cincoenta& cinco por occa-

fião da guerra , que fe movia no Reyno

nto Ignacio de Loyola,

de Nápoles, mandou o Pontífice Paulo

IV. que o Governador de Roma foíle

em tô de juítica a correr os interiores da

Cafa Proteífa,para ver feera certo , que

Santo Ignacio , & os feus íubditos re-

fervavão efeondidas muytas armas, co-

mo confidentes do Emperador , que as

movia contra N apoies, &fe dizia, que

osnoíTosReligiofos,por lerem Hefpa-

nhoes , fe fazião depofítarios daquelle

foccorro de armas para a dita guerra-

Pudera efta vifita de Ju ftiça alterar o ani -

mo de Sáto Ignacio na confideraçaõ de

menos refpeyto àquella Cafa da Compa •

nhia,& defeonfiança da íua fidelidade.

Mas o Santo fe portou cem tão íoffegada

cortefia,& afpedo benévolo nâ entrada,

fcdefpedidados juizes inquirentes da-

quelle corpo de armas, que lobre não có-

íentir nofprimorofo lanço do Governa,

dor , o qual queria , que Santo Ignacio

com húa única palavra da fua verdade o

infòrmaífe do cafo, mandou ao Padre feu

Secretario, que levafle por toda a cafa,

& feus apofentos ao dito Senhor , fem

quefemoftraffe queyxofo, nem por ai-

gumleveaccidente de defconfolação íè

lhe viffe no femblante alterada a fua pa-

cacidade de animo.

1 57 N ão íó por efta hora daquella

vifita judicial íofreo Santo Ignacio tão

inopinado vexame, mas por nove annos

contínuos cedeo ao ódio de hum vizi-

nho , que de propofito mortificava aos

noflos Religiolos cm quanto , & quando

queria : & principalmente por tirar a luz

com o edifício das fuás cafas ,que fem ne-

ceííidade fabricava junto ànoíTa 5 obri-

gandonos a levar luzes de alampadas pa-

ra o refeytório aomeyodia.E quando os

Religiolos intentarão comprar aquelle

fitio,& morada das fuás caias, para de-

pois tirarem o impedimento da luz, de

que neceflitavão; não veyo elle na ven-

da, fenão pelo exorbitante preço , que

quiz muyto a feu gofto,& em pena nof-

fa :& Santo Ignacio íem fer violentado,

lhe mandou dar tudo o que pedia. Mas

elle ainda taó teymofo,& a payxcnado,

cemo



hio as portas, ôcj ancilas dos apofe.uos
j

deyxandolhcu.iiçamenteas paredes , &
cífas femalguas das peJrasyque pode ti-

rar, íó a fi nde mortificara Santo Igna*
cia ,naó fabendo que e(Tas mortifica

fevta a Companhia comofd na agua'.Ponão
agora em balança, dehua parte a funda-
çao da Companhia

> que tanto havia cuí-
tado a Ignacio de lagrimas. , de Qraçaó,
de defvelos , & fido o mayOr emprego

_ ,.„__ _ ^ iaJ in„lt>w ,^, ucucivcios , k ndo o mayOr empresocoes erao para o Santo ohm dofeu gof. dos feus affedlos, & da outra o pelar deco * mayor glona de Deos. ver tudo i fe, malogrado , depois
P
de co!

i f 3 Chegou com tudo a pontos de ihido jà tanto fruto , feaíW , como eUeconírdera^fea.ctrcunferene.a
, & ho. diaia, hum f6 quaíw 3c rc^fo à coínzontes das^, vi ia hayena aí- formidade e m Deos • d^UTs quc <SÍ

irP?,!?
C

i

aydâ!ree 'nalgUin
,

pe2âíí qti(S M» ftKWflíô fazemos diftinaalhe pudcilc augmenrar o mal, que entaó. entre confiança, * efperançfem Deos!

tido defte eonfeihodos Médicos, dizia
difcorrendo comfígo : (frue penapede ha*

^ «ytófl ? JW*%w perfegmçío
i d. favorecido fervo, Seaaõ eípcrâra ««a afronta talgm calumma? E Je Deu mgd0,denenhum modo eonfiàra jrmpr* me mimou a pjdeçer tantas, hâ* fá feria fir,™ * r,^JZ£-?Z £ ",*'

ê

to que cn Qeos confiava Santo Ignacio,
neQ que podemos disser de quanto em.
Usos i st de Oeos efperava efttí feu taã
íavorecidofervo* Senaõ eípcráfa dêíts

nem
o- -y

.
— -

,

.«v-i »mmm,*mi & je um moa», az nennum moda eonííàfa * nenfimprtme mimou a pdeter tantas, Jfttf feria firme a fua confiança,Tm I ua efpgAimi^ de nom, poderá fer h/èam «nçmwõhouircífe a mefma firmeza E^m^mmtm Panemia , im^c # «fl eíta mefmi confiançaIIZ"
ôu^fworosíoccorrosdamUde meu Deos, ^SSSS^SStíSS^St

Pofswi tvmemwizUs* cademjra* m o .SantowS^S^tS»
»»/f f^M»^ iivi f« «,rfíí «Mveptffaif a esperança ha de haver temor 4 nem naTi*MMttRf #f «Mt dtffrfitfatialw* beralidadede Oeos íc d^ve 2S^£
5^^^t«Mr^«f« Oíiteft çurtadonoífoSffiS
^S^-«fafHljfÍ W ^^tó « aoque Santo Ignadodi^a, « SSSS
2fftf?ÍS

V'*V>mr ir outra a defafiar pirem e«crcic?o,quando rdolvw,quJ

ratejtm*. ^ecQ^aUgo
, Igmçio % podêrk nem ainda para oneeeíTario, verá a diJaíhaver no mmdo

,
que na tm cmfideraçU tada esfera da fua confiança niquelle $e*

tepofammftecer í Sê hm acho ,m feria nhor,a quem fervia • & aconfelhou a feU?

trJ?r/
aítr

fe '%** (mtmmo
\
* filh9^> <« ferviíTem de íal forM depen*íw, /ey* éesfizefe a Cmpanhid, que Deos dentes da Divina maÕ,que nunea duvi#mandou a» mundo para ferviçofeu^ bem daOem 4o feguro das fuás mercêsdasdmisdo mm próximo , tomandome a T n ^

wmptrmftrummo de fua~ mayor gloria.
Mas fupppfio fftef»ecefQ tfHant0 tempo me
Ouram eflepezar ? £»/w<fo ,^ ^ /mm ^^
Jo quarto feria a duração dejle (entimente.
E que efle breve efpaço de tempo bafaria,
para eu temperar efe defge(iQl recolhendú^
me a tratar , & o confirmarme com ajua

CA*

•I

i!
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GAP í TULO XXX.

Da waravilhoJâOíaçàd de S. Ignacio.

§. I.

Vida do Tatriarefcâ Smtolgmcio de LopU,
;" ': ' * da Oração/poís por efte efpelho regula*

vacile a fua mortificação, que era o re-

flexo daquelle eípciho.

161 O lugar vifivel aonde ellefe re-

colhia a ter as horas da fua Qraçáo,era o

daprefença Real do Divino Sacramen«

to ;.& para fe fazer íempre a eile prefen.

te ; ainda inter poíta algúa diítancia,fez

i 6o O Em mortificação perfeyta não que fe abriííe no íeu apoíento hum pro-

J^ pôde haver perfeyta Oraçaõ 3 porcionado pofttgo , para as viftas do

tucfta feja mental,ou vocal} porque fen. Altar mayor da Igreja ,
conservando aí-

do mental , He neceíTario a íugeyçaó das fim continuada a prefença daquelle íeu

potencias da alma, para fer o trato fami- íagrado Thefouro. E do Sugar ínvifivel,

liar com Dcos húa elevação de todo o pe- aonde orav a recolhido, não podemos-m -

zo da natureza. Eíè fcevocal a Oraçaó, dividuar noticias
3
porque como eíle era

naó fera a quedeveferVfem que também o interior do feu coração, onde lne íal-

the faça comp nhialiua grande parte de lava Deos, devemos fuppot ,
que no fe-

fugeyçaõ para àquélla hora , Sc nàô me- gredo daquelle retiro, & iohdao,o lugar

nor porçaõ de attençôes devidas ao mef« era o coração rodo , & a fua Ora çáo era

mo tempo; porque também he humeuy- • de todo o tempo. Quando jà Geral da

dado de quem falia com Deos : & não Companhia , repartia o efpaço da noyt«

menos fe ha de portar compoílo por fó- em três partes, dando a mínima ao bre»

ra, que devoto por dentro. E todos os viffimo deícanço do corpo, & as duas pa-_

que tiverem notado os exemplos deftaâ ra oscuydados do governo,& fua a!nf-

mortificações de Santo Ignacio , faráo o íima contemplação: na qual não entrava,

conceyto de qual feria a fua Oração , ou íem fe diípor também com três a&os de

unido por ella com Deos , ou fò com fantiffimã devoção, pnmeyro em pé,có.

Deos fallando. Jà là o vimosem Manre- íiderando-fe diante da Divina Mageíta •

za/queera o noviciado dá fua Oraçaõ, de reverente,& humilde: logo ajoelha-

com fete horas defte exercício ajoelha, do , & quando jà naó podia por debilita»

do, & por iífo com outras tantas no mef«' do de forças, St carregado de annos, pe-

Hió tempo de mortificado. E fufficiòntes dia a Deos licença para ufar -de hum pe-

forças eftà dando a eílanoíTaconíi dera. queno affento; St depois entrando nas

*aõ aquella fua fentença, que deyxamos delicias da fua contemplação ,
regado có

eícrita, quando diffe, que a medida da muy tas lagrimas, &illuftrado com ce*

mayorfantidadedehúaalma, fó fe ha» Ieftes,&vifiveisinflammaçõcs oroíio,

via de tomar pela mayor mortificação das quacs derão fé os que com neceíía.

das fuás payxões } por fer muyro menor ria entrada no feu apofento o virão aflim

onumerodosdemuyta Oração com el- refplandecente. E quanto nella lhe ele-

las mortificadas. DiíTe em húa occafíão vava Deos o efpirito,fó o podemos con-

ao Padre Nadai, quebafhva aoverda- íiderar , ouvindolhe dizer oPadreLay-

deyramente mortificado hum quarto de nes, que o feu modo de Oração era mais

Oração, para logo fe unir com Deos
5
por fa{five y

que aftive, ficando por iffo mais

valer mais aquelle pouco de Oraçaõ na para fe admirar, que para fe difeorrer. E

alma mortificada, que a Oraçãodemuy nãoeramuyto,que iílo experimentafíe

tas horas na que fe não mortifica.& porr efte táo grande Meftre de efp;rito,quan-

que a Oraçãoera o efpelho , em que San. do elle fó com quatro mezes de diícipu •

to Ignacio examinava a fua mortificação; lo em Manreza, jà enfinava a orar, & nas

bem íe deyxa ver quaes íerião as luzes I EQÍiillas do feuLivro de Exercícios Ef-

piriíuaes,



Livro
pirituaes vemos darlhe as lições, & gui-
arlhe a penna o Hípirito Santo.

1 6 1 Para matéria da fua Graçaõ,to-
mava qualquer coufa creada por Deos,
hua flor, húa planta , húa avezinha , ou
outra íemelhante creatura

5 porque em
todas coníiderava preíenteao feuCrea-
dor, & poreilasfubia aos braços da Di-
vina Omnipotência , da qual participaõ
todas o feu fer , perfeyçaõ , & coníerva-
Çáo. E logo entrando elevado no immen-
lo mar das perfeyções Divinas ,& neli as
fumido defeançava por muytas horas,
gozandoo premio dos feus defvelos , &
devido às fuás muyto frequentes vigi*
lias , fervindolhe todas de fuaviífiroas
difpoíições, para fe unir com Deos : &
entre eíias era muyto adverrida de to-
dos a do emprego das viítas dos olhos
noCeo,que por ferem continuas, era
conhecido, & individuado porellas. E
ainda menos que iíio lhe bailava , para fe

elevarem Deos
5
porque fó de lhe ouvir

o nome, fe reveítia tanto àa fua preíença,
que logo o inflammadodoroíio indica-
va o do coração .-& com tal demoníira*
çaõ, que fefentiaó interiormente movi-
dos com certo tremor os que entaôoíha-
vão para elle. E jà muyto tempo antes de
chegar a fer viílo aííim divertido com os
rayos do Divino amor, elle íe íentia taõ
alienado das actençóes neceíTarias para
os feus eíiudos, que pedia aos que o con-
veríavão, o favor de lhe naõ fallarem em
Deos, comojà diíTemos em outro lugar.
E feiíioeranos princípios do feu trato
interiorcom Deos, & íó por lhe ouvir o
no me

; difeorraó agora todos os que che-
gaõ a ler, ou ouvir elta communicaçaõ
entre Deos , & Ignacio, que feria quan»
do elle rezava o Officio Divino, ou di-
zia MilTa, fendo eftes tempos tac difpof-
tos para aquelies incêndios.

§. II.

163 DAvão outro final do fogo
interior do íeu coração as

muy tas lagrimas,, que lhe regavão oroí-

Quinto; 4õ^
to logo em começando a rezar, & depois
hiaó continuando as fuás correntes por
todo aquelle tempo : o qual por eítes dl*
verti mentos com Deos,era de muyto re»

petidas paufas, ficando affim o da reza,
como o da Miífa, naturalmente extenfo
por muytas horas do dia , até chegar o
evidente rifeo de perder a viíia , contra,
hindojàhúataldordos olhos ,que lhe
prognofticavaó eíia perda. A vehemen-
ciados extaíesera como a dosaffeclos
da alma, & ardente flamma do coração,
attenuando-íe por iffo o corpo de tal

iorte, que Paulo III. lhe commutou a
reza do Officio Divino em outras ora-
ções , ainda que nem com eíia modifica-
ção erão menos fueceffivas as lagrimas,
& menor o rifeo de perder a viíta,& tam-
bem a vida. E eíia foy a caufa,que move»
aos feus companheyros ,& também aos
Médicos a lhe pedirem , & quaíi manda-
rem, que naõ choraffe tanto : & elle at>
tendeo tão prompto a eíie chantativo
preceyto, que pareceo a todos acto de
obediencia'a fufpenfaõ das fuás lagrimas
dahi por diante, conílandõ depois que
elle também pedira a Deos hum domínio
fobre elías, para que naõ lhe choraíTem
os olhos , fenaõ quando elle quizeííe.
Nem eíia menos corrente de fuás lagri-

mas o privarão de outras fuaviíiimas cõ*
íolações, como elle mefmo confeíTou ,

dizendo, que na falta da perenne doçura,
que lhe davaô as fuás lagrimas , fèntira

o gozo de outra, quando ellas eítancà-

rão.

1 64 Os incêndios deíie amor, & os
defmayos do animo , que eraõ os feus
effeytos, lhe hiaó confumindo as forcas
do corpo de tal forte, que muytas vezes
o levavaó em braços para o apofento,fen«

tindo elle inquieto o coração , como acé«

dido em ardentes chammas , vendo fe

por fora tãoacefoo rofto ;&o corpo to-
do, que parecia húa viva grã. Contava d
Padre Luis Gonçalves , que quando por
urgente negocio lhehia fallar no tempo
da fua Oraçaó, o via de raõ refplandecen »

te aípecto, que perdia o tino com que

Mm havia



m o 'Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

havia entrado ,& fe efqueeia do que lhe peis, que eraõ memorias dos agradeci*

hiaadizer. Noannode mil quinhentos mentos, que elle côfeíTava dever a Deos

&cincoenta , animando-fe a dizer duas pelos favores recebidos da fua liberal

Miffa* continuadas na fefta doNafcimê: mãOi por muytofingular,& Divina Pro«

to de Chrifto, efteve muyto próximo a videncia,nos ficàraó noticias de lo qua •

acabar com ellas a vida, enfermando ai- tro mezes , confumindo as de trinta &
eíias vezes depois de a dizer : & efta era cinco annos da fua msravilhoía vida,naó

arazaõ,porqueanãodiziatodosos dias, fó o feu profundo íilencio , mas fobre

deyxando paffar dous , para a dizer no efta fepultura a do fogo,em cujas cham.

terceyro j mas commungando fempre mas fez arder todas,

nos que feriava por eftas fufpenfões do

amor , fem querer privarfe daquella re«

feyçaõ Angélica» Efeifto era no feu re-

colhimento com Deos pdo breve efpa-

ço de tempo, quando celebrava
;
que fe.

§. III.

166 "O Epete muytas vezes neíhs

fiV. memorias eferitas por fua

ria nas muytas horas da lua Oração, mão, que fe não pode declarar por pala.

quando jà depois de muytos annos de vras o que Deos lhe dava a entender :&
Religiofo , felogo em Manreza ao prin. das que elle ufa para fe explicar, também

cipiodefte trato familiar com Deos paf- nem todos lhe chegão a penetrar o fenti-

faváofete horas , & elle fempre de joe- do.Diz hua vez fallando deftas Divinas

lhos , fem fallarmos no muyto tempo q íncelligencias : §ue ainda que e/íudajje

eaftava nas aíliftencias dos Divinos Of- toda a vida, nunca faberia tanto : torna a

ficios,& nos dias inteyros, que dava a dizer em outro lugar \^tie entendeo tan*

Deos,detendo ícnefta,ounaquella Igre« to da Trwdade y
que quafi lhe parecia não

ia do Paiz, em que fe achava? haver mais que Caber. E por eftas razões

1 6$ Sendo jà Geral da Companhia, efcrevèrão todos os Bifpos de hum Cô-

dava ao emprego da contemplação to. cilio de Catalunha ao Papa Clemente

doo tempo que lhefobrava, depois de VIU. nos elogios, q eftendiáo delgna-

cumpridas as fuás obrigações. E bailava cio,efte conceyto : Muytas vezes eftan •

para logo fe elevar ao feu Creador , & do fora de fi , & levantado fobre fi , vio

AuthordetodoUniverfo, a confídera- comoemhumefpelhooinefFavel Myfte-

çaó do que achava em qualquer creatu- rio da Santiífima Trindade: Deos Tri.

ra. Por eftes grãos de taõ levantada Ora*

ção l
fubia aos braços de Deos o contem-

plativo Ignacio, & bayxava aos feus o

no em Peííòas,& hum na Eífencia. E ifto

mefmoquefevèefcrito nos feus memo-
riaes das intclíigencias do altiílimo myf*.

DivinoAmadojComoomoftràrãoosre» terioda Trindade, gozava na fua Ora.

peddos extafes naquellas elevações, & çaó,ouna Miífa, & fe lhe renovava de-

vifitas celeftes de Anjos, de Santos , de pois, quando via algum ternário de cou*

Maria Santiífima, &de Chrifto feu Fi- fas, que lheexcitavaó a lembrança do

lho. E muyto mais ainda confirmarão ef. numero das Divinas PeíToas. Como Pay

ta communicaçaõ de Deos com o feu daquelle filho abrazado no amor de Deos

fervo, os fentimentos,&revelações,que S.Francifco Xavier, que pedia a Deos

tinha da EíTencia Divina, da Santiflima lhe HmitalTe a fua communicaçaõ^ paífa»

Trindade,& de cada húa das PeíToas em va elle ainda adiante com a fua petição,

particular : de como o Padre gera o Fi- porque lhe rogava, que aquella fufpen-

lho,& como o Eipirito Santo procede do faõ dos feus favores foffe em caftigo

Padre, 5c mais do Filho: da humanida. das fuás faltas no ferviço da Divina Ma-

de de Chrifto,& de Maria Santifôma, & geftade. E acrefeenta , que quanto mais

.de ourros fingulares my fterios. Dos pa- defejava fer por efte modo caftigado,en«

taó
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taô fe achava mais favorecido do mcf. poisda Oratío novos , <£ defacoíluZdn*mo Senhor, a quem feconfiderava deve- movimentos interiores, Mucos , & laZdor das obrigaçocsdo feu íerviço. mas, tudo em amorde JESUs\dizendo

ié7 Nos mefmos apontamentos &defejando morrer comelle antes, aue vi.deftes únicos quatro mezes , que livra, ver com outro algum. No difpor doAUarrao do incêndio, a que clle condenava os vindome â memoria JESUSSentia levar.mais, fem outra culpa, que por ferem m^fgnau
%&mL^^

%̂memorias da fua famil.andade interior que ofer elle cabeça da Companhia erara.com Deos daqua feconfeíTavaindignoí laJLds^iJ^M,^^'^
d sT.oí

h
M

a * hTT^^"T** fum™P°b"**> Kndlfeme aopZfamenZ

tofe^í068? UabCn,
f
tti,,M- ^dooPadreme tncommtndoíao FilhoConfenaa.dchumdiacomasdooutro, com intento de imprimir tanto em mim o

fâ^nZ^V"'** nomedeJESUs!& confirmZTtann %Jecimento ao Senhor, que lhas commu. mevmhamuyta copiade lagrimas, &folunicava,& de cada hua delias formar ma.
teria, para novos pontos da fua conte.
plaçaõ. li aflim diz : As lagrimas deite
dia me parecerão mais diferentes das paf*
fadas, pelo modo de vir , que tem , taõ len»
tas, interiores, \uaves,fem movimento , ou
moçaogrande, que nao tenho com que ex

ços> Fallando com a Divina Mãgejlade>ti-
ve humeopiofo pranto, & hum amor tàS
intenfo, que me parecia, que comexceffo me
unia com o amorfeu , #• que nao havia tido
outra vifita too excellente

,& rara , &> de
amor tao resplandecente >& doce. Dep ots

efiando na Capella, novas lagrimas, & no.-hhÍM.jt 1 1? • • 7 77-"«- y«""u»u\jai/t:uat novasiagrtmas. &no.pUcar:&afallamtertor í& exterior me vadevoçao terminada fempre na SanuLmoviatodo ao amor Divimuom tanta har. maTrindade. E depôs d!veft2T& nQmmamterior.&dehuafallatal, quedu Altar mayor^i^ndal^Zrt
claralla Chegou a outro dia , & diz i O SantiJJma Trindade.DepoidizendoMiU
fegrmte dia como opafado:muytas lagri. ja, tantadevoçao,& lagrimas^uZriíe.
™snaMifa,ó>tambemdepoisdella. E guindopéUpJkiJVm^eS^
^mtpuntogozodainteriorfallaxeua. %lho de tanto chorar, meZyoduvTda7eparava ao faltar ou à muficado Ceotcref. nao cefando aslagrimas^óTeS
cendoemmimadevoçaõ,& afeCioemver. queldpalavras:íhZl^
me que conhecia

. & entendia com modo nitas : mefobreveyo hum eTceTvoamor
^«.Nooutrodiadepoisdeítcdiz: ^iiii^J^S^
uZZ^ÍáTT: ^^ntenor ejtas, értodas asvifitas efpirZTfetef.

clZL% fl
Ent

TÍ° " °raÇao ****** na interna trindade
, que mêcom muyta abundância

,& derramamento levava, & trazia aofeu amor. Acabada a

ÍL^i7lí™"f} át*9

f?
i
> &ti? Mî à-defpido,tLendoó^

SZiter ^cimento da ao Altar, novosfoluçost& derUamZ
àSÉ.TT l ? tolfuperabun. to de lagrimas, todas do amor da Santiffi.

UsTirt^TT '
Vlflt*S *&

- if Ma Trindade ; &eratantaaefpirituJL

Târí^ZT^m CmUmh cidade defte amor,quentm eufaèia Lar.

dJZtZ f'alla^utm^ecia,queto. tarme. Depois no reftante do dia^mcafa
%*l

sve
?

e^™™*™ * Mes, & ao &Pela Cidade, fe me renovavUlmpZt

hlllf
doom^ Â

feirava com fones de amor, ^movimentos !̂ Cthum obfequio
, &humildade reverenciai mas, quando me lembrava da BeatMmaadmirável, queparece, qttefe não pôde ex. Trindade.

"mrava aa ^atijjm^

pUCa

ià Vay continuando *s outras tropia Í^^Ê^^^^
obras famas do mefmo diaA diz : S- Sant L^iSÉ * ÍIT ° E(pmt?w»a, wv WC.

. uc~ òanto, pordtzerlhe as Mi(fas com as mef*

Mm ij ínat
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mas lairimas, & devoção me parecia , que tanto mais por eííarem efpecialmmie nelle

o eflavavendo , & fentmâo com expreffa as outras Pejfoas. O mefmo experimentava

claridade,& cor de chammasde foge com naOração ao filho,& ao Efpmto Santo,

w.odo extraordinario.Em quanto
dijpunh a gozando de cadaMà delias t& entregan.

o Altar,& depois quando a ellefuy revef- dome a ellas ,& degrandome dejer deto>

tido & no celebrar com muy grandes mo • das três. Pareciamegrande coufa, que mo

cimentos interiores , com muytas , & muy acabava de dizer a mim mefmo: & tu quem

intenfas lagrimas ,& foluços ,
perdendo eres ? §ue mereces ? De donde i/loa ti ? £>* «

minai vezes a falia. Logo hum grande zendoMiffacommuytadevoção %
lagnmas

fentimento,& via a noffa Senhora muyfa- & ardor, & algilas vezes perdendo ofal-

voravel para com o Padre. Nas Ora coes lar, me parecia, quando rogava ao Padn,

do Padre & do Filho ,& no confagrar, que JESUS lhe prefentava , & acompa*

naopodiadeyxardefentir,nemdever,co- nhava aquelles rogos comhum ouvir, &
moelleeraparte,ouportadehkagraçatao ver, queje não pôde explicar. Eftando ao

<rrande, comofentia no meu efpinto , mof lume,reprejentandofeme de novojbòLò,

%andomevuandoconJagrava,quenacar. & depois também fora decafa, vindo de

ne do feu Filho eftava afua com tanto co- safado Cardeal Carpi, & mais em outras

nhecimento,quefe nãopóde efcrever. Na partes vendo-o tinha muytaslagrimas , &
oração ordinária , defde o principio ao fim muytos movimentos interiores E naquejte

tivegrande,& efclarecidadevoçao. Fora tempo ofentir,&ver aJEòUò,me acendia

de caía, na Içreja,& celebrando,vi a Pa* em tanto amor, que me parece , que naopii*

tria celeíliaUou ao Senhor delia em modo de dera j* fuccederme coufa, que pudejje

intellkencia de três Pejfoas, & nó Pa- apartarme delle. Deyxcmos outros muy-

dreafegunda,& a terceyra. tos deftes fentimentos de Santo Igna-

1 70 Fallando do que fentia em ou- cio, que por parecidos entre ii,« os mais

tra Mifia, diz : Ao começar a Miffa , pela delles com attendencia ao fagrado my í .

erande devoção, não podia paffar a dizer : terio da Santiílima Trindade, mo fazem

Innomine Patris, &c Depois toda a Mif- falta ao conceyto, que fe tem da lua ma.

fã com muyta devoção , abundância de la- ravilhofa Oraçaõ.

grimas9& amor, que tudo fe encaminhava

à Santiffima frmdade.E da mefma maney

rafenti o mefmo encaminhado aJESUS ,

comofe me achajfeàfua (ombra.&feguin*

do afuaguia, não acabandofe com ifto a

união com a Divina Magedade,fenão cref»

cendo mais. Em outros apontamentos

diz 1 Outra, vez na Oração com grande

devoção , &, claridade ardente , érgofto

efpintual, tirando em parte a hum certo

género de elevarme. Depois na Miffa la-

grimas em mayor abundância ,
que antes,

com turbarJeme alguavez a falla,tendo in-

teligências efpirituaes, tantas,& taes, que

me parecia, não me ficava mais que com-

prehender na matéria da Santiffima Trin-

CAPITULO XXXIf

Da devoção de Santo Ignacio.

171 Os affeclos da fua devoção,

w não eftéderemos agora muy-

to as fuás noticias, porque jà temos fey.

to delia baftante matéria no que fica ef-

cntodefdeo tempo da fua converfaô,6c

ainda efcreveremos até o fim da fua vi.

da.Porque como o mefmo he fer amante,

que devoto, quemQ^cx ma
£P

daâe.Emaque(laMi(faconheci,fenti,& dldasafu
!^J°t^ f^fflS

^•:DominLfcit:^T/^7 F- "^Sm^^^^
Are, ò-emver, que era húa Pefoada Sa- meíma razão tampem wjr

,

fgimW-MlmeafenoJ a amdlo, zcrparfcuUt lembrança *tgejg»
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exemplos da fua devoção aos 4njos,aos poi* de tomar elle a Maria Sarttiffimí
Santos, as lacradas Imagens, à faacilli» por interceffora com o Eterno Padre &ma Çruzdc Chnfto f& a codas asobras icu Eterno Filho, fentmdo intenormé
de

:

piedade, 8c exercícios de virtudcjnaõ te, que o Padre queria ler rogado pela"faUarcmosafliro por compendio da ter. Virgcm,&quea Virgemíe lhemoitramflima devoção deite grar, de fervo do va aífecluoía, rogando por elle.
Senhora Maria Santiffi na. Porque nef- 173 JNpUvro dos feus Exercícios
tes affeclos fempre affi iou os leus ex- Eípintuaes propõem três colloquios aotremes, emparelhados cites com os da Padre, ao Filho ,& à VirgemordiPfhd™
PayxaõdeChnftoJESUS feu Filho,* ^rOpr^co^^^^comosdoDivimíUmoSacramenco,co. para que makancegraçade lUFdho Zmo do que fe vê na extenfaó deita vida SenllrCatres coífa,ifSSÁ
chegarem a ler. E para fe to iU« agora a peccados, & aborrecimento delles :Tl£ TS

A ' ^3 ^ ÍUa d
r°

?aÒ à ^^^aquefintaasdefordenLst
Rainha dos Anjos

, primcyro ha de vir nhãs operares para ql'aborrecendo asaqui lembrada a do feu amor a Deos; me emíndel& me ordene: dSSSSfiporque os devotiflimos affeclos do feu pedir conhecimento do mundo , Zr12amora Deos, eraó amando a fuaamabi. aborrecendo^ aparte de rmm asclufls mlliffimaMay; & osdoamor deíh May, ^,^^//?.to^Slo^erao amando ao amabilufimo Filho.

172 No Concilio de Catalunha, de
que jà fizemos mençaõ , coníiderava fe
a Maria , como Máy de Ignacio,median
te a cordialiflíma devoção do Filho a tal

Máy. O terniílimo amor de Ignacio a

põem humcolioquioao Filho , para que
elle alcance o meímo do Padre: & loo
ao Padre, para que lho conceda. E faz if«
tooutravez na meditação , que chama
das bandeyras, onde diz -.Bumcolloquio
aN. Senhora ypara quene alcance graçaJESUS Filho de Maria cra no meímo defeu Filho, & Senhor

, para 1tempoamordeManaaJESUS,&mais reaUdo debajxo dafuaLdeTa.VZ.
a Ignacio íeu filho adoptivo

; & via-íc o bem diz nos feus apontamento que oamor de Deos íer amor de Ria Máy natu- enfinou Deos a rogar a todo" os Saltosr
1
j&o.mor de ignacio fer amor de qucbreBommendafleraa JESUS,* Ma-

^a mS^gnSZSt^!!^ «*****»,* Mana, que hed^
rhtifínL n /Cmei ança

á° am
°/ í

e feíh os^05 Santos por advogadosChnfto no Padre Ego tnPatre
, & do para com a Santiffima Trindade. Eiàdí

w.fic também ode Chriíto nos Difci. cio o que diz S.Bernardo: que nada nospulos: ^^«^«Eíxanoffa confi. concede Deos, que naô feia por meyo dederaçao lemos nos em hum dos feus apõ- Maria. Porque logo nos prmcS£lamentos particulares
, no qual diz San. íua converfaó temendo muyícSfíoJgnaciofazendo euQrpaomrgem, fraqUeZa lhe feria grave imoXento

Pajt&depotsaoFdho^ara quejuntame. foluções
; vio nas horas de huanovw a2*í Mayfemerpuzefern com feu D>~ cc lcftial luz, que lhe amanheria & o vi

tedoPay^ergneremfeme os cabellos com maravilhofa vifaô, que jà devxamos timvtmentodehumnotavelardor em toda crita no principio deita H£S fun« íz?^«; $ Èjfe^í <&#0 lagrimas,& devo
çao tntpnfijfíma. De maneyra,que eíla
intenfiffima devoção me veyo alli, de-

vida, onde apparecendolh t a Rainha dos
Anjos cercada de Santos com feu Filho
nos braços , punha Ignacio os olhos na

Mm iij Máy,
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Mãy, & mais no Filho, & voltando logo O de fua Annuriciaçaô efcoíheo para fe

aos pòr em fi )
confiderava.fc indigno da- aliftar Soldado da lua milícia: o da pn.

cuelie incomparável favor , que durou meyra acçaó,que lheTacrificou, empu-

pormuyto tempo. Enelle lhe purificou* nhandoaetpadaemdefenfa da fuapurc.

Viraemafua almadas torpes imagina» za, foy quando a queria deíaggrayar das

coes, que como antes o poderiaõ enfra- blasfémias do Mouro : o da lua glorioU

quecer ;
porque em todo o mais tempo AíTuoipçaõ foy o dos pnmeyros funda-

da fua vida naó fentio os aíTaltos da- mentos doedificio da Companhia : o do

quelles movimentos fenfuaes,ôc comba- voto da caftidade, que confagrou a May

tes da carne, que depois fugeytou tan« de Deos , foy diante de húa fua Imagem :

to ao efpirito, quanto ficou animadona-

quella primeyra vifita de Maria Santifíi-

raa. E chamamos primeyra a efta vifita

da Máy de Deos a Ignacio; porque d

o da fua primeyra Milf^ôc os dos oyto,

ou dez mezes antecedentes para fe apa«

relhar para cila > foy em húa Caía de N*
Senhora: & o da fua Profi(Ta5,& dos feus

pois deftafe feguiraô outras muytas; Companheyros, íoy em hum Altar da

húas vezes fó, outras juntamente com o puriíTima Virgem. Final mente,como as

Filho, ou em cópanhia o Filhoda Máy, boas obras ,
penfarnentos, & palavras,

ou nos braços da Máy fuftentado oFi- trazem o feunafcimento da bondade dos

lho menino, fi aquelle prodigiofo rapto corações; náoeuydava,nemobrava,nern

dos ovtodias de Sabbado a Sabbado na fallava em couía algua do ierviço de

enfermaria deSanta Luzia, que jàcon. Dcos,qucnaôinfluiffcnofcacoraçaõos

tàmos;naõfoy fem elle entender, que dulciflimos affeftos de Maria Santim-

também ncllt fora favorecido d* Maria ma.

Santiflima do mefmo modo , que fe lhe 175 Do exemplo do illuftre Patn-

confeíTou devedor das vifões da Santif- archa S.Domingos, outro regaladiffimo

íimaTrindade, como fe colhe dos feus filho deMaria Santiflima, havia tomado

a imitação de lhe rezar o íeu Rofario, q
ainda para o fanto exercício defta devo •

ça6 o tinha junto â fi de noy te , & nas ho«

rasdaquelle filenciolheoífertava osvo-

íecretos apontamentos.

§. II.

174 A Sfim como temos entendido,

/^ que o mefmo he fer deyoto,

que ter amor; também moftra aexperi.

cães , & cordeaes affectos da repetida

Saudação Angélica. E paraaffinar a do.

„w, ser amor-, ia» lwc». r cura deita íua devoção, queria quedella

encu, que nem o amor, nem a devoção goftaíTem todos, encarecendo os gran.

enchem as medidas deftes affeftos, fe cl- des intereífes cfpintuaes, que com ella

les fe naõ empresaô em todo^os* exem- grangeavao os feus imitadores.A melma

nlos de fe asradarao amado. Enaobfer- ínfeparaçaó,que tinha das contas do íeu

vancia deftes preceytos do amor a Ma. Rofario,cra a de húa Imagem da Virgem

ria Santiflima foy Ignacio exacnílimo May, que cmhua pequena laminajunta-

devoto- naó fófe extremava nos mayo- mente com a de hum Santo Crucifixo

res obfecuios de fua Scnhora,como còf- trazia fobreopeytoimmediatamente ao

tumavanomear;mas também nos que c
?
rpo,como preciofa veneta do feu com,

noderiaó parecer pequenos era igual- çao,acompanhadacom i\vtii\MonfirA

mente affeduofo. Qualquer Gafa das te efe Matrem Confia ,
que fe obrigou

confagradas a Maria Santiffima,fem mais com voto a defenderlhe afuaimmacula.

outroattradivo,queo fer Templo da da Conccyçao com affedo íemelhante

Rainha dos Anjos, era a íua frequenta- aoda vingança 5
quequiz tomat do Ma-

da affiftencia Os dias feíiivos de N. Se. hometano, pelo ver irreverente a íua pu-

nhoraeraõ os mais fcftivacs daíuaalma: reza.Entre osmuytosdias dw íua* ab*



Livro
ftinencias de rigorofos jejuns , era infâl-
hvel o do Sabbado dedicado à Máy San-
tiflima com Angular devoção,& eviden-
te prova, que ainda Inpauca erat fidelis
Jcrvus : & muyto do interior do gozo
Dominijui.

17o Jà vimos nos feus apontamen-
tos, quanto íe enlevava na confíderaçaõ
de que na fagrada CommunhaÕ do Cor-
po, ÔcCarne de Chníto , tambem com-
mungava o de Mana íua Sãtiffima May,
por haver encarnado no feu puriflimo
ventre o Filho de Deos. E coftumavá
iignifícar a todos os q o ouviaó fallardo
Sacramento da Euchanftia a fuaviííima
ternura de a ffcclos, que goftava na fuà
«grada Meia, com a reflexão de que tã.
bem era manjar da virginal carne de Ma*
na,&dcJESUS Cbriíio íeu Filho. E
com eiras fuás coníideraçóes bem pode-
mos ajuntar algúanoíía, para novos ef-
timulos da íua devoção a Maria Santiffi-
ma;

; porque naquella Communhaõ myk
tica do corpo de Maria no Corpo de
Chrifto feu Filho , por devotifíimo mo-
do Eram duo in carne una^ Ignaéioo
que fe confiderava alimentadocom a car*.

ne de ambos.

§. III.

'77 Stâ maravilhofa devòçáô de
„Ignacioà Mãy Santifiima^

paliou depois,como legado pio , aos feus
filhos, para que ainda depois de morto>
foíTe neíles viva a fuá continuação* E fe-
ria muy to notável digreíTaõ, fe quizeíle*
mos agora individuar os exemplos

, ou
exemplares dos filhos da Companhia,
obrigados à fuaviííima deveçaõ de Ma.
ria Santitiima

j mas com numerarmos
poucos por compendio , ficaráô aponta,
dos por verdadeyra fuppofiçaõ os que
callamos. Deites foraô muytos os cha.
mados para a Companhia pela May de
Deos: o Noviço Stanislao jà hoje com
Decreto Pontifício para a fua Canoniza-
çao

: o Beato Luis Gonzaga jà encami-
nhado para ella : S< Francifco de Borja,

Quinto. 4l j
Jà com muytos annos de culto, & ado-
ração na Igreja. Os veneráveis Padrts
Joleph de Anchieta , Bernardino Reali.
no> Diogo Luís de S. Viclorcs* Nuno
Barreto > Thomàs Sanches , infígne
Thcológo , & Luis de Medina Proto.
martyrdàs Mariannasi A todos eftcs,&
a outros em muyto mayoir numero , ou
mádava,q entraflem na Cópanhia do feu
Filho, ou lhes iníirtuava a vontade da íua
entrada, falIandOa todos feníivelmente,
& tirando a huns os impedimêtos,que o
pudefiemdifficulrar,& a outros apon-
tando os meyos para o confeguirem.

178 Outra grande claífe dos filhos
de Ignacio> & devotos da foberana Rai.
nhados Anjos, he a dos que tomàraõ a
pennaefcrevendoemfua defenfa contra
a petfidia, & prõterviadaquellesi que
ihequeriaõ efeureceros efplendores da
graça, com que o Altiííimo â enriqueceo.
Tambem naõ faremos lembrança de to-
dos os que fó em louvar a Mãy de Deos
fem controversa applicàraõ O feu clru-
do

4jior feguirmos o noíío efiylo compê.
diofo nas matérias, que faõ digreífões
deítãnoíía Hiftoria : fc baftaráõ os que
apontamos , para o conceyto dos que
fica iníínuando efte nofíb íilencio. Entre
todos tem nome fupenor os que efere-
vèraó em aborto da puriítimá Concey-
çaõ da Máy de Deos , dando grandes
forças aos difeurfos deita matéria a re-
velação, que teve o Irmaõ Affonío Ro*
drigíies da Companhia de JESUS, muy.
to favorecido de Maria Sántiffima, na
qual fe lhe deu a entender, que hum dos
prindpaes fins demandar Deos a Com.
panhíaao mundo , fora a defenfa deite
foberano myíierio. E começou logo a
Companhia afatisfazer eííâ obrigação
nas primeyrasconclufóes,quefe íuftê-
tàraõ em Roma , airtda Vivendo Santo
Ignacio,fendo a queílaõ titular à pureza
immaculada de Maria no feu pnmeyro
iriftanté. Depois mandou a Companhia^
que nenhum dos feus filhos défendeíTe o
contrario de taõ pia opinião : & a dver-
tio o Padre Gabnel Vaíques feu filho,

fingulas



onde feu Filho era taô bem iervido»

§. IV.

igo TJ Um dos mayores effeytos

JEl da devoção, he a edificação:

4i^ Fida do Tatridrcba Santo Ignacio de Loyola,

"finaularluríiinofo daThcologia, que até que naô eferevémos reconhecidas nas

aqucllc tempo nenhum da Companhia apontadas. Ao Padre Martim Guterres,

por palavra, ou eícrito le havia deíviado que pcríuadio ao Padre Francifco Soa.

defta ley , & preceyto taô decoroío à resaíahircomotratado do exceffo da

•Virzcm Máy.O Padre Diogo Laynes,hú graça de Mana íobre a de todos os Co»

dos primeyros filhos da Companhia, de rosdos Anjos, fc Bemavcnturados da

admirável feiencia , & erudição, orando gloria , a mefma Senhora lhe agradeceo

cor três horas no Concilio Tridenttno a eíte coníelho, figmficandolhc o leu agra.

favor da íantidade de Maria no primey. .do. Ao inclino Padre Martim Guterres

ro inftante da fua Conceyçaõ , obrigou appareceo em outra hora>moftrando aos

ao Concilio, a que fahiffe com o hono- filhos da Companhia ,
como fe foflem

rifico Decreto na SeíTaó quinta , no qual feus, recolhidos , & amparados com o

fallando do peccado original herdado feu manto. Os exemplos ja referidos dos

pelos filhos de Adam , declarou,que naõ muytos que a Máy de Deos chamou pa
;

era fua intenção incluir a Máy de Deos ra a Companhia, bem dao a ver,queerao

Toque fe diz da culpa hereditária. O affeaos de agradec.da a hua Religião,

Padre FrancifcoSoares,eximio Doutor

da Companhia , moftrou com as luzes

vivas das fuás letras oexceífo incompa-

rável da graça, & gloria de Maria íobre

todosos Anjos, & Santos juntos. OPa-

dreFtancifcoTurrianofez reftituir a

Fetfa da Aprefentaçaõ de N. Senhora, o que he devoto exemplar , por confe.

queporno^afe havia tirado do.Kalen. quenciatambem heexemplo de edifica.

dario, provando a fua antiguidade de tivos. E por iffo Santo Ignacio era taõ

muvtosannos. Os Padres Canifio, & grande exemplo da edificação , como da

Eufebio,Eícritotestaõ affeduofos das devoção, illuftrando he eltas duas vir-

excelências, fchonras de Maria Santií- tudes a fua admirável iantidade.Eracon.

íima,queo primeyro levava o nome de ceyto provado com experiências entre

Doutor da Virgem; & do fegundo fe osqueotratavaa,baftarfoaviítadafua

achahum grande numero de tratados de devotiffima prefença ,
para ler efpelho

honoríficos obíequios da mefma Senho- de conhecida edificação. Fez tanto eihi-

ra. Finalmente fe por ferviço feu, & para do defta virtude, que a praticou com as

fua gloria fe correffem as livrarias do admiráveis regras da modeftia,que deu

mundo Chriftaò, leraó tantos os empre- a íeus filhos,man iando,que cm todas as

gosdoeftudo, & letras dos filhos de fuás acções corporaes foffem edificati-

Ienacio para elogios da Rainha dos \obiOmusgtftus,&mtiiscorports*dt
:

Aníos.que poucos fe acharáò, que ou fcationem pariant.Affmúou moderação

de todo, ou em parte não fejaõ índices para a inclinação da cabeça : aicdida para

dafuaviffima devoção da Máy de Deos. a esfera das viftas dos olhos : compsífa

i 7q Pudéramos fazer outra mayor para o abnr,«c fechar da boca : compoí.

digreíTaó deftemefmoafíumpto,feaqui turaparaomeneo dasmãos:& maaurc

fizeffemos memoria dos agradecimen- za para o mover dos paffos. Retratou as

tos de Maria Santiffima aos filhos da perfeyções interiores de hua alma -fama

Comoanhta , com os quaes a foberana nas exteriores do corpo animado por

Mãv de mifericordias correfpondeo à clla,dizendo,queosdons intenoreslaõ

fua devocaõ. Mas por naõ eftendermos osque daõefficacia aos exteriores: & q

mais docoftumado eftas lembranças , afíim como por dentro tudo ha de íeref.

• baftarà apontarmos alguas, fuppondo as pirito,por íora tudo ha de fer edificação.



LkmQuititò, .Á *
De forte, que a fua edificação praticada regras: & ainda que proferidos tM*por regras, reíplandecia ncllc viíla por ^forttapw^taiSfcS^ÍS^14

exerc 1 ciO : & d1zend0, queeítasregras nelle, conxffc foílem>£££££&da modcftia lhe haviao levado muytas a fí meímofe obrigava, cdifiíndí» °T ?horasdeOracaõ 5 & Cuílado rytasia. doscom eíte noSoSí^íStaSCgrimas, nao nos podia dar final mais vi. aos diclames da razaô bem ordenad/vo de fer a edificação eíleyto da devo- Manda aos Teus fubditos que VffiS
çaó. A edificação dos feus fubditos era preceder da bencat d mefa com^ mparaelleefPclho,em que fe revia, & depois ao dar das graças tol^ThV?muytas vezes parava encontrando algú ncSc«hg«oíb«ôfd?à™2^dc ,SJrmao, confiderando nel e a Imagem de devoção, & reverenciaS«|Dcos,& com canta confolaçaõ fua

, que tisfa2 ia cila obrigação taõ edificativoos que fabiao defte feu devoto exerci, & devoto, quepESS
o^fl£Sn

C
° eClaÕ P°r ^3" CXCern°S recolhÍa ínteriâiSwc^om Dcos tóos affedos interiores , que o recreavaõ aquelie breve efoaco de r^mL i? ,

naqueilavifta, Dohvro Contemptus^ ^^Z^Z^^lt^di> dizia elle, que defde a primeyra vez, entendidas de todoáStSqucolcraem Manrcza, logo aíTcnràra do efpi rito.

iuasatteniocs

comfigo fero mais devoto tratado nara a tfif o^aj í -x /-

^devo? 6. E dcft,U,e™rci,.te no^c^S&^
edificação

,
que daya em lernelle todos dua.quando pelo verMÓ ddwSritó^

Jne orferecia , dizendo > que femore nel. drft^ mm*»*« ^ c
,
t
,l

I

0!> ""guiares

le encontrava com , &, do£ elL SSSSSÍtóníáS!!

para o Coilegio de Loureto , em pena de Imagem.

d
C
o°™Se£9B -P 2SW^«f3»S

caõ/ou o?mor que rinhaTZtT W' fufPendia as fuas »*XS
voto! comoediSS*'» IS?

-**'**?W"*» de »*
:fingu!ardaitmandade%ue

P
neUerinha5 Itl'^""fe da Cafa Profe©

*edific»çaó,& devoção.
e "nhao de R°raa, todas as vez«, que lhe punha

«Si Todos. os feus ditos DareciaS %«
hos ' vl"«mpIosde muytasvirtu-

.
s>cuí oitos pareciao des]untas:& para tomar eftas taõ pro.



4 i 8 Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de loyola,

vcytofas lições de efpirito,hia mais ve-

zes ao íeuapoiento, do que eraó necef-

farias as entradas nd;e para lhefallar cô

o pretexto da obrigação do feu officio.

O Padre Oliverio Manareo , que muy-

tas vezes bufcava as occafiões de o ir

ver, fem que delle foffe vifto •, affirma ,

que de o ver andar paííeando , & olhan-

do muytas vezes para o Ceo, notava nel

CAPITULO XXXII.

Do zelo de Santo Ignacio na falvaçá»

das almas.

aomuyias vcíícs wiau ww;uu»».» .—

-

_ _ . p * • t

le hua tal devoção , que lhe parecia quafi 1 84, T? Oy efte zelo a fonte original

Divina:& muytos fe achavão natural- £ de todas as virtudes do Santo

mente devotos, fó com olhar para o feu Patriarcha, por fer o aliccrfe do edifício

rofto. Para fe publicarem as regras da da Companhia , da qual clle era o t un •

modeftia, que o Santo Padre tinha com- dador efeolhido por Oeos. E para conl.

pofto,& todas faõ direcções para a edifi- tardefta verdade, não foeícrita na cl-

cacáo exterior,que devem dar os filhos tampa, mas também vifta no dilatado

da Companhia; mandou clle, que todos mappa do mundo ; os que ja tem lido

foffem a ouvir a pratica,que em húa Ca- quanto ate aqui diíTemos neíta Hiítona

oella interior de Cafa havia de fazer o da vida de Santo Ignacio ,
bem poderão

Padre Laynes, advertindo , que todos combinar o que clle fez, com o que nos

foflem a ella , fem exclufiva ainda dos cícrevemos ,& achar nefta conferencia

mais eraves. E, moftrou o cafo fuecedi. radicadas todas as fuás virtudes no feu

donaquellahora /que cfta ordem fua zelo da converfaô das almas. Porqueef.

tão apertada, para todos feacharem no tcfoyoquelogo noprincipio lhe acen.

lusar determinado ,
pareceo mais que dcoos defejos de ver aos feus próximos

mvfterio. Porque começando o Padre encaminhados para o fim da fua creaçao,

Lavnesaoratica^ahio repentinamente por mcyo doadmiravel Livro dos Ex-

arruinado hum apofento particular da creicios Efpirituaes , que fahmdo a luz

Cafa onde havião de eftar naquelle tem- da cova de Manreza,foy hua exnortaçao

no em coftumada conferencia de efpiri- publica para a converfaô dos peccadores,

?o aquelles graviffimos Padres ,& todos & de Cngular eftimulo para a perfeyçao

fem duvida morrerião fcpultados na- dos Juftos. E como as virtudes, que elle

auella imDrovifa ruína. E Santo Ignacio havia lido nas vidas dos outros Santos,

deoois de dar as graças a Deos, junta, ainda antes de fe converter, lhe difpuze •

mente com os mais Padres, de os haver rão a conceyçaõ do feu alentado eípiri-

livrado daquelle perigo , ffleiBaréce* to; em todas ellas prenderão as raízes do

ale Deos nos ha querido dar a entender ca feu dcfvelado zelo, & deftc brotarão os

íLauenaolhedefagraàao eítas regras, maravilhofos exemplos das fuás conver.

F «recendo tos cegos domundoaquel- fóes.Naõ as repetiremos nos agora nos

la modeftia aífedada hypocreíia ; Santo muytos que jà deyxamos elcr.tos ,
por

Ienacio apontando para os Padres Sal- naõ dizermos o que ]a fica dito ;
mas o

mevrão, &Bobadilha , que eftavão alli que puder fer confirmação do mefmo ,
&

prefentés,diae, que não conhecia mayo- diíTeraõ outros , he bem que o lembre-

res hypocritas, que aquelles dous , por-

que ainda erão melhores , do que pa-

recião.

mos.

«*&<*

i8f O Cardeal D. Gafpar de Qui-

róga , como fe quizeífe com o dedo mof-

trar todas as virtudes de Santo Ignacio

regiftadas no feu zelo, diífe também o

que nòs dizemos /porque antes ,&de-
*

foiâ



Livro Quinto. , Ia
pois de o nomear zelofo, faz delias hum *« ""
breve, mas cõpendiofo elogio. Affirma, 187 •/—» Aufavano»' B*,nA. j
quefempretevealgnaco^or homem
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W^,XãgbtS âfe Crcfce
l
d°

r
° numcroda voflWaX

maneyrarquéfedeyxâv Vemver nacfi
™rw

í
lhoí!™n»< ™VW dos voflbs

poftura do ícuroE z do feu an mo" ?mF?T -^.f,'
'«**».* honef.

í'nr.rH,,ic
"""jKp«ooieu animo, tiflimos foraô mandados com Doteftadc

^o d [creóa doí?
MuM Tmm

S'
amPliflima da Sé AP» a* gunsnao dílcrepa do mefmo conceyto do dos Príncipes, & Magnates da R™V,

*!££'£££? ™ 7
c0P^a0 das Ni" Chrilá, & avarias cfdade^ ^palavras, com que le explica , dizendo t pois outros a Afia, Africa ArabL

"

P^r

naolhef^ou n
CP
i
Chenfivd

r
de 1STh «a > Babílonia' & «mbS* fndt Mc£nao lhe taltou nada nas coufas que fere. dional & Oriental & á a™--

querem em hum eximio fervb de De™ ?.- '
urlentab« a America

, que
D,ran,,„,r„. j r j ,

' íaoas mayores, St principaes partes do
dlvrTlJ? -

a

/
C,a regr

-
a da verda- mund°- E" '«das cilas hi grande, & in!

ÍESãftZES
qUC era°

!.

nnUme
" "ivel ° frut0 das almas

>mSTPadres

pa ^ -r..,-
^aracaes v^uiro- & firmando na verdade aos bons

I ntX T°' P"
fe

f

conheceT « & enfinando a mocidade \ affim em
°^

vS Síf3
?°' t0d

.

aS
r
aS

Í
U3S VlrtudeS re

' de Chnftâos , como de GcntiS! &;£2veftidasdofeu zelofo efpinto , não he baros boas letras, folida erudição &

ITr P da
,

íua Vlda
' com apureza da voffa vida, ajudando-

que efcreZT^T hfa """' vos a Divina g»?a
' tt parece, que n"ô f6

roda a SL'
,

t
S,
naC,0a,nda vi™

' * a "a noffa Europa , fenaô também em »"

BrunoSSSSSSSSSSSS rT^T*,'W"?"^
Colónia A»,,«raj j ,l ,

de Re''g'aO , & culto de hum fô , & verda •

d^ mvffico
S
T,

ad ,C

w
d
°'

u

aS °bras *J"°

°

eos • & da verdadeyra piedade

T«1L '
c°n

J
KroPlat"o Henrique por todo o Orbe torna a florecer mara!

^lavrasentramobaeicrever. grandes augmentos. Também haveis
procurado no Império Turqueíco, em
Jerufalem, em Çonftantinopla ,& na Uha
de Chipre inílituir Collegios de eftudos

com



!

Vida do Tatriarcha Sâ

coma ajuda,& favor de Júlio JH.Pontl-

fice Máximo. Aifto fe chega a frequcn.

te operação de milagres , que pelos voí

fosfe fazem, com os quaes Dcos todo

poderofo authoriza a inteyreza da voíia

vida : & dos quaes nenhum aré agora te-

mos vifto , que obrem os Hereges , que

fc prézaô de Euangclicos , ainda que

mais fe jaSem com as fuás charlatanas

bocasdaíuafé.Saómuytos os que en-

tre os índios antes apartados da nofla

Fé,& Religião Catholica tem firme ef-

perança ,que em chegando-fe a ella de

todo o coração hão de ficar lãosdc

quaefquer enfermidades,& calamidades,

lavando»íe com a agua do Bautiímo, ou

afliftindo ao íanto Sacrifício da Miíla: &
naõ lhesfahe vã a fua efperança 5

porque

logo neffe ponto tem o beneficio da íau.

de. Se em algum tempo , principalmem

e

nefte,fe pôde temer, que pelos pecca-

dos & maldades dos homens nosdeyxe

Deôs,&defampare,pois tem chegado a

tal ponto,& cumulo a malícia do pecca-

do , que jànão pôde paffar adiante. So

húacoufareftade confolaçáo para alen-

tar as noflas efperanças, & he aquelta no-

va^ excellente profifíaõ da vofía Com-

panhia, & efte Inftituto, & modo de vi:

da nunca baftantemente louvado. E ef-

tamos notavelmente perfuadidos , que

por vofío rocyo, andando o tempo , fe ha

de reformar a Igreja de Chrifto.Até aqui

a Carta deite Author,naqual nos offe-

rece a ler o fruto do zelo de Santo Igna-

cio na converfaó das almas ,& cultivado

com tantas virtudes.

§. III.

1 88 T^T Aó he diferente outra , em

£\| que a graviffima Religião

dos Clérigos de S.Paulo chamados Bcr-

nabitasconfola a Companhia pela mor-

te de Santo Ignacio , & efereve nella:

Depois que tivemos noticia do tranfito à

melhor vida do venerável Padre Ignacio

de bemaventurada memoria,ferio o noí-

fo coração naô pequena dor por vófeu-

ntolgnacio de Loyola,

tros, ft todaa voífi fanta Congregação

de JESUS, que ha ficado taô doloroía,

por verfe privada de tal Pay , & Meftre ;

&pornóíoutros,dequem também era,

Pay. Devemos doemos verdadeyramé--»

te ncfte tempo, cm que ha tanta carefti. i

de Santos V aróes : porém devemos cor ^

íolarnos, porque elle rem paliado à me-

lhor vida i
pois fabemos, que para c;5

Juftos o viver he Chrifto, & o morrei

he ganância
;
porque lhes eftà melhor fer

delatados, &eftar com Chrifto :& afôm

livre das cadeas,como S.Pedro,no ulti-

mo de Julho voou alegre ao Reyno ce-

leftial. Só temos que temer, naõ o haja

Deos tirado ao mundo por noífos pecca-

dos,comoíe lè do Santo jofsas
5
porque

ao povo dos Judeos o ameaçava hum
grande perigo, lhe foy tirado antes hum
Reyjufto.Como lhe agradou aflím ao

Senhor, affim fe tez, feja o feu nome be>

dito : porém não fe auíentoude todo de

nófoutros; porque em todos, que co»

nhecem a Chrifto em qualquer parte do

mundo, que eftejaó, vive a doce,& grata

memoria do Santo Varão, a quem tanto

deve a Republica Chriftã. Sendo elle

Meftre, & Capitão, fe ha eftendido , &
propagado tanto a Fé de Chrifto, a Reli-

gião,& a Doutrina, que ha chegado até

aos Antipodas,entre os quaes muytos

milhares dehomens convertidos à Fé ,

forão húa nova Igreja emula daquella

primitiva Apoftolica , onde ha novos A-

poftolos ,& novos Martyres. Mandou,

diante a feus filhos : agora depois de

muytos trabalhos padecidos pelo nomer

de Chrifto, fe ha feguido o Pay, não me-

nos atormentado, que elles ,com gran-

des cuydados, comas folicitas diligen-

cias de muytas Igrejas ,& no ócio Mar-

tyr; cm quem não fomente ha eftribado

tantos annos a voíía Cafa , que he tão

grande ; mas também as de outros mú»

chiflimos. Elle era commum Pay dos

bons; porque a que trifte não confolou

com as fuás doces palavras? A que ne-

cefiítado não ajudou com o foccorro ? A
quem não defendeo ? Para o coxo foy

pes:



Livro Quinto» A„pes, para o cego olhos, para todos os po- cmoutrasoccaíínpc.r- *hrr^ ,^w^ _j I. m r
ciji umrab occaiioes

. Tanquam pote/tatua
habens.vtve.ftinAr\*r.,-'-^^. r

:

Jbre* confolo, para todos os neceflitados
remédio, &c Do noflò Convento de Mi-
lão a quinze de Setembro de mil quinhê-
tos cincoenca 5c féis.

189 Deftas duas cartas mais enten

, ~f-~-7 • * «»?««•» yoietatem
labens, rcyeftmdo a fua matéria com a
luzdasEfcrimras ,& authoridade dos
tantos ,para com a força de huas j & ou*
trás krras, perfuadir o feu intento, que

^aspelosafteclos^^;^^£ZS£»Çdè <ao
eícntas com aquella eloquência da ver- pudeffem edXS-S

í

laS^mbras
'
*«

'

«

dadeliza/emcompoíiçãLftudadajbem 3ffi£ffi^£E nã0 he

fereprefentaaosnoffosolhoso vivode. attende^o™ y
' P°^ue mais

buxo do zelo de Ignacio,conve tendo £^uS£F CÚm \™™>^
almas com as entrelinhas das fuás virtu

°

^quando o^{F™ ' '"* M vif-

desconhecido elleem cada hfn delia* m/r
9

i

ex
Pllcamos com as fbas

& cilas todas reconhec da neÍl e E fc fiMffi re^ollocação com.
não fízerão efta reflexão os que" «ora « £ ? c

""a da Ciência o S
acabarão de ler, aindadZH 2 aitoSfi^P*™*" fuaS EPlft<>

pormos na íua matéria o nXargumen cr tu «S li
^M e^

to,connderandoozdodelfnaXomo ^u^^feS^o' 3$fonte, & origem das fuás virtudes
; vol- os deíla efeolaS d

E
-

f°

temporobfequioaelle offerecidoapaf. éc»^1^*j^Zuh f
Xerc,CI°

farpelosolhoso que jà lerão. E deícul- SffiSÃ££ almas^°
pada a impropriedade da collocacão dos d veX ossudosS?n„^° VÍÇ?

ÍS

períodos, por não fer tecida com vn^c «wl
eituaos das Univeríidades,

da lingu materna
; notem fe do cnm a

tome
r

a Peí
l
na P^a moralizar virtudes cá

teja alit expreíTa , o/tacitamente caí 25?? '"?^»"01
? S & Ponderado

&V^p«ÍMaS^Sâ ^ cartadaô ^iaparaa direc
harmonia, que nos ouv dos de Deosfa

f^odo o eftado de vida
; deyxamo,

zem íoar as mayorias d fua gloria ento^ &? f
e aPon

f
ar

f
Para admiração de tô*

daporlgnacio.
aalua Síonaent°a- dos,oluflre da fua fingulariflima pru-

dencia,aueneíia admirável carta he o
leu principal argumento. Outra carta,
como efta, efereveo elle ao Coílegio de
Gandia,na qual confiderando a obediên-
cia, como arvore producliva de todas as
virtudes

, prova também efte aífumpto
com Efcnturas,authoridades de Santos,
& razões, diícorrendo nelle tao fanto,

/» -ir ,-
como douto :&nòs também delia fo fi

SSSSmX^SSS^T i ?' Po»ã°»fónos lembraremos

ráodaremosanodciatod» nn,
P ! PfaldaComPan"ia obedecendo,como

exercício dTsTrtÇdcshefàe^cida dW °bcde?r

V,
SuS^»™* a° fttt

pratica da DerfevraS rfnVlhT Ç°n'effor , nao fócom a fobordinaçáo

WehfaUou
P
n Só ° 0b

,f

dl<:ntcs - depenitente, mas ainda nasmatenasiIN cila faliou o Santo Pamarcha, como lhe podiáo caufar algOa_ perplexidade,

Nn cu

C A P I T U L O XXXIÍÍ.

Dafua rara obediência.

S. I.
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4ii Vida doTamanha Santo Ignacio de Loyola,

ou controverfia de duvida .tomando a lor, fentindo augmentarfe por inftantcs*

voz de quem no Tribunal da ConfiíTaõ o agudo das fuás dores , mas fem pedir

«tosíKcomol«izp.ra o enca. os ahvios, que lhe pedia a mefma nata-

mmhar là o vimos obedecer àquelle feu reza, fó por não deyxar de obedecer aoSSS^ <^irda Medico^indadepoisdelhehavernota,S por% intentada , para fc livrar do o erro da cura, reíoluto, ao que pare ,

dose c?upulos,que ocraziáo atormen- ce, a morrer obedecendo, E vendo os

tado tendo cllcià panado oyto dias ,
Padres , que elle lhes encommendava o

fcmift^i«io-lgu». Lo de governodaCompanhia,&queíoper.

a^aTEtambemotemosouvido pedir a mittiano feu apofento ao Irmão enfer-

ífeos Dará feu guia , ao pequeno anima- meyro 5
levados da confideraçao, de queSP

eocoítumavafe/doscegOS,para o Santo fe prevenia para a morte,chama
|

elle lhe obedecerias muytas occaíióes, rao apreíTadamente a Alexandre Petro-

em que fendo prezo fugey ta va o feu jui- nio Medico de nome ,
o qual informan -

zo a ídosSftros,que o condenaváo, dt>fc da enfermidade, & notando o erro

aSda vendoíe fem culpa , o vimos fem- dos remédios apphcadoS,bradotidizen.

pretaô humilde
" como obediente. Ao do : Morre Ignacio. E logo desbaratan .

feu fubdito Pedro de Ribadaneyra , náo do toda a fabrica medicinal ate alli erra .

fendo ainda Sacerdote, chegou a obede- damente applicada ao enfermo , com to .

cer Ignacio, quando lhe m!ndou emen- dos os remédios a elia contrários ,
aber •

dar a locução das luas exhortações , por tas as janellas do apofento ,
aligeyrada

dar nella muytos erros , como novato na de roupa a cama , refrigerado o enfermo

frzu gem,em quefaUava,êc elle fe fo. com a frefeura dos bezoarucos voltarão

Soía fua correcção. E mais que tu- os pulfos à fua pauza , ccffárao as dores

doliílo fazia efte fuperior fubdito,quã- do enfermo, que vendo-íe tao livre do

dofervindoelíe na cozinha o Superior feu mal, como dos feus primeyros re-

do Geral da Companhia era o Irmão co. médios , deu graças ao Author da recu

zinhevro Perada faude>cm CU)° obfeC
l
ulo

> Parcce>

102 Na fua fugeyção aos Médicos, queria morrer atormentado , & como o

quando enfermo, deu elle hum tal ex- Filho de Deos defamparado obediente

cmplo de obediência, que le o coníide-

rarmos inimitável, não fera fem muyto

grande fundamento. Era então a fua en-

fermidade húa vehemente continuação

ate a morte.

195 Outro cafo também de obc-

diencia ao mefmo Medico confirmou a

admiração do primeyro
;
porque haven.

de cruéis dores de eftomago,effeytos do do então jejuado a Quarefma toda , na

grande ardor do fígado :& por parecer quinta feyra da femana Santa lhe lobre .

ao Medico deCafa, que o frio era a ori- veyo húa febre accidental , que junto cõ

sem daquellas dores ; tudo o que po- a fraqueza antecedente lhe acrelcentou

dia fer remédio calorofo , fobre o ardor a debilidade das forças. E para cobrar o

do tempo canicular de Roma, lhe man- feu alento, lhe mandou Petromo comer

dou applicar, entendendo haver confie- hum frangão na noyte daquelle dia , íem

eido a caufa daquelles eíFeytos. Orde- que a devoção de tempo tao íagrado,

nou.que Iheamontoaííemaroupadaca- nem a razão com que pudera o banto

ma, & impediffem a entrada no feu apo- haver a permiíTaõ do Medico para mais

fento a qualquer ar refrigerante,& que dous dias de jejum, que fo reftavao m*

a comida, ou bebida , fó foíTem de ali- tes da execução daquelle preceyto;quiz

mentos cálidos, prohibindo a total ad- perder o merecimento do jejum , & nao

miniftraciodefreícoscordeaes. Abra. o da obediência, cedendo a vontade de

zava-ieoSantonaquelleintenfiffimoca- jejuar à de obedecer. E ainda cretceo



mM**óittua$aê c'o DcutorPetromo
quando fevio obedecido por I^nacio'
depois deter jejuado toda a Quíreíma
não podendo cllcpcrfuadir a alguns ar-
termos domefmo tempo , que a na- ha.
viao jejuado, a comer carne,moflrando.
ie menos cfcrupulofcs de obedecerem
do cjue de jejuarem.

'

',

p II.

194. Ouço antes de fua morte quiz
jK. o Santo Patriarcha também

por outro modo morrer obedecendo-
porque em onze advertências, como em
onze declarações de 'hum teítamento,
moíirando,que a obediência era a fua
ultima vontade, por fer etfa a de toda a
lua vida, mandou efere^erpor hum Ir-
ir.ao oque ientiade taõ prezada virtu.
ce.

1 Na entrada da Religião, eu entra»
de nelja devo fer reíignado todo , & pôr
tudo diante de Deos noíTo Senhor, &
diante de meu Superior.
:

2 Devo defejar fer governado peio
fabuperior,quc olhe para a abnegação
do próprio juizo, & entendimento.

3 Devo fazer em todas as coufas,
onue nao ha peccado,a vontade do taU&t
nao-a minha.

Ha três maneyras de obedecer:5*
i.ua, quando memandaó por virtude de
obediência

, *fe boa : fcgundayquando
meordenaõ,quefaçaiíto, òuaouilio 4 &
fie melhor eira : terceyra , quando faço
ilto, cu aquiíio/encmdo algumfmai dó
Superior, ainda que naõ moordene- &
eíxa. he ainda mais perfey ta. '•

.

f Naõ devo fazer conta femeu Su-
perior he o mayor, ou mediano, oubm&
dotoj mas ter toda a minha devoção à
obediência, por eílar em lugar de Deos
noífo Senhor, porque a diftinguir ifto fãperde a força da obediência,

»

6 .Quando eu tenho parecer,ou juí-
zo, que o Superior me manda coufa.que
leja contra a minha confeiencia

3 ou pec
cado,& £o Superior parecer o contrario-

Livro Quinto.
4l

eu devo crelío onde naõ ha dcmonftra.
çao .• & fe o naõ poíTo acabar cómico ; ao
«nenosdepondoo meu mizo , & enten-
der, devo dcyxallo ao juízo, & deter-
minação de duas, ou três peííòas.Se a if.
to nao venho: eu citou muy longe da
perreyçaõ

, &das partes que fereque.
rema hum verdadeyro Rcligiofo.

7 Finalmente naõ devo iermeu,mas
daqueHe que tenha o íeu iugar,para dey-
xarme menear, & governar : affim como
íe deyxa trazer húa bola de cera com hú
no, tanto para eferever , ou receber car-
tas, quanto para faliarcom penoas,com
eíías,ou com aquelias, pondo toda a mi-
nha devoção ao que íe me ordena.

8 Que eu devo acharme como hum
corpo morto, que naótem querer, nem
entender : íegundo, comohum pequeno
Crucifixo, que fe deyxa voltar de húa
parteparaa outra, fem difficuldade al«m : rerceyro , devo accommodarme

i&
íazerme como hum báculo em maò de hú
veino,

p2ra que me ponha onde quizer,
«onde mais lhe puder ajudar, Aílim eudevo deeítar aparelhado , para que demim a Rcligwõ fe ajude, & fe íirva em
tudo o que me for ordenado.

f Naõ devo pedir , nem fupplkau
ao Superior, para que me mande a taí,ou
• tal parte, para tal, ou ulóBciú , maspropor meus penfamenros, ou defejos •

& propomos iançallos em terra,dey xan!do o juízo, & o mandamento aoSupe-
nor, para julgar,* ter por melhor o que
julgar, ouo que mandar.

r
IO
i
TambememcoufasIeves,5cboas^

fepodepedir^ demandar licença jaffimcomo para andaras eíraçôes/oupaS
demandar graças, ou coufas femelfian!
tes^omanimopreparado^ue o que fe

$or,°
r> °U na5

'
SqUÍll° íerà ° me^

mkLrí^Á
m

í?°qumt0 à Poí*cza;mo tendo,nemef|imando emmim coul
5 ProPr,a

3
de*o fazer conta, que em tu-do o que poííuopara o ufo das coufas

cfteo veft^o^adornado^omohla
dtatua,a qual naõ refiílcem aigua coufa, >

Nnij guando
I
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Axà. Vida cioTatrUrcha Santo Ignacio de Loyola,

j
Qucdcípidosdaíbbetba,&veí^

tidos da humildade, fintamos baxamen.quando , ou porque lhe tiraõ as fuás

cuberturas.
<?. III.

jçe *fj Scrcvemos finalmente eftes

Jt^ admiráveis confeitos de nof-

te de nòfoutros, & coníideremos quan

tas vezes hemos errado no juizo ,& ou-

tras peccado,por deyxarnos guiar dellc.

^ , admirav™ rorouuu* « „, 196 Ajuftado à lua meíma doutri-

rnPad^SamoI-nacio pelas fuás mef- na da obediência , exercitava nella aos

^ wuSu7?I^SuiC.ftelh.ni, feusfilhos t
feguindo os exemplos dos

TjZT^Z^dos vocábulos Santos,^^J^g^
SáiSSdSX^ 'mingua ^e^^fi^^^^^
adoEfpiritoSanto, movendo fe os co- que o deTb^«^
rações com húa interior devoção a venc para a cffiana da B»mha. Succ dia cru-

m as fuás exhomçócs eferitas : & no mar «os Sacerdotes ^^ava^|arj

mefmo temoo reconhecendo. fe o fino fahir a dizer Miíía, & depois de os ter

doKrXtimmo,com queoSan- prefentes, os mandava a re^ft^e^paraa

to fe faz entender. E dáo grande funda'

mento a efta confideraçaõ as luzes dara<

zaõ , com que elle aponta huns meyos

dizerem. E com outros femelhantes em

fayos de obediência apondo em amiga-

vel fronteyra as outras virtudes ,
tecia

cncopMos.
aQs de Faz

.

a in^ izlI,hança à

Deos taSsda fua eterna Provi- Soflacafa certa mulher de ira vida, por.

detóa comWeoverna ao UniverfoA quemandava lançar junto da porta d.

dfacalhuralraç>quehamifter,fe. JgreJ»°«=ifcod» f
í
a ' d,:P01s àF'"t:

BundoatnedrdalórnqueChriftorepar. fcfcntidooSátodever em todos os dias

fe

U
"ofí ustos^rperando , que Là efta irreverência , mandou > hum nova.

„„,. ooSuDerior.nara quemandeoque mente recebido para aCompannia, no

fÓnvèm, e?a mfm para obedecerlhe.
4

tempo que ainda era mdifferentc para

rSue «g mo
P
s o efpirito de nona Eftudante,ou Coadjutor, PornonteE-

vocação ponhamosos olhos, naõ em merio de Iton.s,& era anualmente por-

Snosrege, lenaó naquelle a quem teyro,que»dvert.ffeàvlZmha, nao fer

^eprefenta.queheChriftOiptefuppedo, accommodado lugar para aquelle vil dei.

qToqueoSuperiorordena.heordena, #d.faWM*fr^
caô de Chrifto noflb Senhor. O novato da obediencia,fem conhecer o

S
, QueL demos ouvidos aos ar. fixo defta virtude ,

«tendendo ao pqo

Eumenlos falUces, com que a carne nos natural de fatiar com aquella mulher ,S. ar, /ouTazer aborrecer a mandoujporoutro fazerlhe efta rimo,

obediência*, ant s bufquemos razões ^ff-^^^Z^^t
verdadeyras, para apoyaroqueo Supe. terodeyodeobeiencia.nomefmotem.

íirordena,óuaoquefeinclina. t ™^^?"^^^»
+ Que tragamos diante dos olhos cato, naõ fe agradouda fa*to«

osexemílosdosSamos.quefeefmerà. fupprida porexecuçao alheya.*;
para

ráo na perfeyta , & fincèra obediência , fatisfazer por efta felt

f£
c ™"d°u'2

&efpe«ialméteósdeChrifto,qfoyfeyto po"fp'çodefe.smezesfoffe no tempo

obediente a,éamorte,&mortedeCruz. da mefa advertindo a todos com o irnai



Livro Quinto. j %í»
de húa campainha o da fua pouca cbe. húa occâfoô, que fe ó Summo Pomifir!dicncia

,
dizendo em voz ai ta a Tua cuU .o.mandaffc fazer húa viagem mariHm!

pa por citas palavras -.Volo, a, nolo t non de largo mar, fem levarobarco3habnamm hac domo. conduziífe,todo o aprefto necefí^o pa
197 Por conhecer Santo Ignacioa ra aquelia navegação ; mas antes foíTe*ga que huas virtudes tem com outras, arnícado amamfdto perigo promota-& que ícm obediência mõ tem todas o mente obedeceria ,íem ir torcido iemluwmogrw de pcrfcyçaõi amda aos q violentado, E porque entaõ lhe repliê?por humildade lhe pediaô algúa peniten- rasquenaõíeriamuyto prudente aqi3"

e

CK D,
°SPr/â

rfm fiGar > ÍS ia aC^aÕ í
ainda** h«0i«

} refpondeot
çlIcslogo,dadooíinaldefelevantarem, que a prudência mais ha de eftar da partelhe naoobedeaaó. E fuccedeo,.que fa. de quem mandado q de quem obedece-zendo eile final a hum Irmaõ Coadjutor,

™flW0W
para fcaflentar diante de hum fecuiarde ~~ " "~ ^-^-

hofpede.

198 Naõ era diverfa a pratica da
obediência no tempo de mayores em.
pregos do ferviço de Deos , ordenando
muytas vezes, que Te deyxafíem huns
por outros, íeaífim pareceíTe aoSupe-
rior. E defia obediência deraô admirá-
veis exemplos feus filhos : hum Fabro
deyxando a Alemanha porHelpanha, &z
ao depois a Hefpanha por Alemanha : hu

ff-

3P9 Síim de húa virtude deftasj

.
como deoutra diremos fó o

que eile fentio de ambas,& niííodaremos
aíaber o quanto eile as praticou* Nas
regras, que deu à Companhia

, para fe|
eitiffisda a pobreza, mandav- que fe ame
como mãy, & que fejaô infeparaveis os

Xav^o^.ecdo
5

Santo3SKS SlSgÈSSÈSSSfíffigtS*
v^-Th

Eõ0[M '& 3S Prod'8'ofas con - Pios futuros da perfeyçaô acfta v°«udr
m!°2f ?TDC P°r qUa

í'
qUer T templo tinha

?
no Serafim da Affissitrás

, & em qua quer parte do- mundo. Francfeo, que a amava eon^o einofa RNao (onegeu a hcença a hum fervorofo mudando Santo Ignaeio de eonfidérf
Laflrd:_

tC
'.

<
J
U"P£d'^.Pa» &«t húa çaó^parafazereonCiS 7me™ml vir-peregrinação
; mas reprehendeo , & deu

penitencia de difeiplina
, porque a havia

pedido fem a indiflerença do perfeyto
obediente. Quando defcobria algúa te-
nacidade de juízo próprio em alguns , os

tUde,diz,quehecomo hum muro forte
da Religião, dando a entender arriícada
a Religião toda, fe lhe faltar eíta virtu.
de: como fe à húa grande Cidade faí-
taííem as fuás muralhas. Encommen-mandava fpomr ««, j

6 '^* taucm as luas tralhas. Encommen«
riSSL T °Parec

f.^ outros ,fe daafeusfílhos outra vez,& por três mo.
TÀ71n

gU
A

n0tT l inconvenlei^. dos o exercido da pobrezYno comer
iÀInTua Cmà0 cmoutr^partes vefíir,& dormir,paíaque am^a, o vefffiSSã&S^ ?

tíd° >
& a "ma

?P
fejaõ\onhe^

S?eSâ&nt ComPanhla I» Pricdades de pobre. Mo mefmo, que
P
dI*

^SSLSSÍSt ,f
f£U ]U,Z

,° Pr°Pri° '>' aconfelhou a feus filhos , era o que el!e& alguas vezes fe lhe ouvio dizer
, que

nem húa noyte eftaria foíTegado,fe na-
quellc tempo eítiveífe na mefma cafa hu
deftes de cabeça dura» Dizendo em

fazia, tomando o principio deídea pri-
meyra hora , que trocou o feu veíiido
com o do mendigo, andando defcaíçq,
-morando nos Hofpitaes, vivendo de efc

Nn iij molas :

li,

- '.ih



Vida doTátmrM Santo Igiucio de Loyola,

molas .-cV,à depois de Geral da Com. a rajaó porque a Companhia confentc

oanhia , fem final algum de refpeyto na nas rendas dos Collegios3fem as quaes ,

mefa ouveftidopuapofento. Eeftecra & fem os alimentos ,de que feprivaó os

naò fó falto de luz , mas fobrado de in- que ella recebe, naó era poflivel viverem,

commodos, &taõ apertadoíj
que naõ ti. cornojà moftràmos largamente em ou-

nha mais que dez palmos de alto,quator- tro lugara -

zede compridos vinte& nove de lar- 201 E ainda para eftas deu exçm.

so 3 &fem mais alfayas ,que a de hum pios Santo Ignacio ,nao querendo per.

tofco affento,& afpero defcanço na ca. tender aapplicaçaó de alguns benefícios

ma,& nenhum aparato de livros , atten. Ecclefiafticos vagos em Portugal , que

dendo fempre aopeyor de cafa para o poderiao os noífos pedir para a
}
udar a

<éuufonece(íario,domefmo modo, que renda de algum Collegio,_ por nao moU

o encommenda a feus filhos , aos quaes trarmos naquella occafiao algum cuyda-

perfuade, que naõ defprezem a neceífi- do dos bens terrenos, nao apertando tan-

dade depedirem efmola , approvadas as to a fua neceffidade, que nos obngaífe a

occafiôes pela obediência , & que naõ te- fazeraquella diligencia. E confirma efte

nhaõuZodecoufaalgúa,comoproPria,
exemplo dafcudcfintcrcfco queacon-

nem delia poflaõ difpor, fem licença dos feíhou aos Padres Salmeyrao, &Broer

feus Superiores. 3^° fo™° mandados por Nunaos

2oo Sendo muytos os motivos da do Summo Pontífice a Hybernia,porque

fuadevoçaõao Nafcimento de Chrifto, lhes diae,quedofubfidtodeftinado para

çra muvto principal o da pobreza do elles pelos cpydados de Núncios, nao [o

Menino Deos,&5e fuafantiílima Máy, onaõtomaflem.masquefechcgaíremas

& reoutado Pay ,confidcrando.fe affim Tuas mãos o diftribuiffem aos pobres,

pobr?,como era,fervindoa taõ exempla, para naõ parecer , que as fuás Digmda-

5; pobre^naquelle pobriífimo portal, des lhes grangeavaõ aquelle foccorro ,

&ab
P
aSoalojamentoeXpoftoatodo o nememmuyto,nem empouco-Poreflas

defamoaro. Naó defampaíados,mas pen, taõ repetidas noticias que damos da po-

demo ; da Divln providencia, quer que breza de Santo Ignacio, eftà receytada a^SSSS^ Gafas feusfilhos,bemfep6de fazer conceyto

Profeffas, querendo alimentallos lem dos grandes grãos da lua profiffao deita

rendassem ainda para o neceffario da virtude m opere, &fermone.

Igreja, ôcSacriftia, obrigados aflim feus

filhos a mendigarem pelas portas nos té-

pos de urgentes neceííidades* E quer,

que jà defde o Noviciado fevaÕ aíTey-

coando a eíta vida de pobres,mandando-

os, que algúas vezes façaõ peregrina-

ções fem viatico,& olhando fó para a U-

202

§. II.

DA fua caftidade ainda fare-

mos mais abreviada memo-

ria,mas nem por iffo menos indicativa do

,. ri , v ,.,„ ( ,,.
(

, ,„,, , levantado aflento,que tem entre os lau-

beralidade das mãos de Deos , fempre reados defta virtude. Porque depois do

oromptas a foccorrer aos que por feu maravilhofo beneficio, que delia lhe tez

amor vivem neceflitados. E jà quando a puriíTima Virgem, nao fentio mais mo-

faõ recebidos na Companhia, vaõ defpi- vimentoalgumfenfual, nem alteada rc

dos ,& deípedidos dos bens das fuás prefentaçaõ, que o excitafle a contender

Cafas dependendo do que tem as nof- comoseiíimulos do vicio contrario, t

fas , pa'ra nellas viverem tanto monta,co- por iíTonem lendo,nem ouvindo ler as

mo de efmolas 5 & quando chegaõ ao tõ- materias,que de neceflidade o podiao**

podaprofiíTaõfedesherdaõdetudo,fem zerlembrado,lhealTombravao a uapu-

íefervarem para fi coufa algúa. E cfta he reza,nem caufavaõ o menor aballo :
do
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mefmomodo, quenocriftal do efpclho
naõ abre brecha algúa o pó>ou nevoa,que
por elle paffa. E com manifeítas experie-
cias íe vio a illefaõ defte contagio no
traço que o Santo tinha com o mundo,
porcaufadoabrazado zelo da falvaçaõ
de muy tas mulheres, que fazia mudar de
vida, fem que por guiar aquellas cegas
opcrturbaíTemdealgummodo as fom-
bras da fua cegueyra. Mas antes confia
dos proceíTos da fua Canonização, que a

fuaprefença,&viftaerahúaluz,gueen.
caminhava a todos os quenelle punhaõ
os olhos, para refííhrem,Ôc vencerem as
tentações, & o tentador da caítidade.
Naó de outro modo, que os olhos infe-
ctos com o ar do vicio oppofto, coftu-
maõ dar olhado aos que fe fazem prefen-
tesàs fuás venenofas viftas.

20J E ainda aílim,eíranda taõ fc.

guro Santo Ignacio de fe ver triunfante
nas occaíiões em que lo poderiaõ deía-
fiareítas tentações, era taõ advertido o
feu recato, comofe neceflitaffe dellc pa.
rafuadefenfa. Defde o dia da fua con-
verfaó nunca fitou a vifta dos olhos no
rofto de algúa mulher com aíFeftada fa-
miliaridade, nem ainda quando era ne-
ceíTaria a fua prefença para o fruto da fua
exhortaçaõ,& direcção dos feus confe-
lhos. EporííTo zelava o ufodos fenti-
dos de ver, & fer vifto, & o de ouvir, ou
fer ouvido de algúa delias , fervindo de
iiçaõpara os filhos da Companhia eftes
exemplos de feu Santo Padre : & os fe.

guiraõmuytos com tal imitação
, que

parecia viver nelles o Pay,que lhos dava.
Ao cuydado dê trazer fechadas as por*
tasddtcs fentidos , para naõ entrarem
por cilas os inimigos da alma , acrefeen.
tou a continuada penitencia do corpo,
para fe quebrarem nelle as lanças do ten-
tador da pureza.

204, E ainda nas occaíiões de fallar
no preço deita virtude , o cerceyo das
palavras com que fe explicava, dava o
merecido valor a efta joya de Religío.
fos. Aflim feeftà vendo ainda hoje na
Regra que deyxou a feus filhos, para

Quinto.
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ejles a guardarem , dizendo, que bem
clara cftava a obrigação da fua obfervan-
cia em fe procurar a imitação da pureza
dos Anjos no corpo, & na alma, fem re-
veíhrefteconfelhode mais algúa outra
palavra , como efeufada para o intento
defta fua recommendaçaõ. Na Bulia da
fua Canonização pondera o Pontífice o
eíiudo do Santo, para fe confervar a fer-
moíuradacaftidade, ainda nos que naô
faõ obrigados ao feu voro , chegando a
comprehendereftefeu zelo até aos dif.
cipulos das noíTas efeolas de Humani.'
dades. Porque manda, que naó attendaõ
ao aproveytamento deíh fcicncia por
livros quenaõeftejaõ purgados de vo-
cábulos menos honeítos j ainda que os
feus Authores mereça© a eftimaçaõ de
Meílres da eloquência : como dando a
entender ograndedãno, que faz aos da
primeyra idade o veneno bebido com o
leyte das primcyras letras.

C APITU LO XXXV,

Da incomparável prudência de S.Ignacio.

205 \\ -Iflcmos. na entrada das no*
JL#ticias das fuás virtudes,

que a fua generoíidadc era o fundamen-
to, em que aíTentavaõ todas,por fe ver o
alentadoanimo com que abraçava a lura
decadahúa fem fraquear rendido pela
força das fuás afperezas , & ao pezo das
fuás dificuldades. E agora diremos que
a fua admirável prudência era a luz , que
o guiava no exercício também de todas,
illuftrando -as juntamente a do Efpirito
Santo, que nellasiníluhia.E para logo no
principio deita matéria abrirmos o li-

vro dos exemplos da rara prudência de
Santo Ignacio, advertimos a quem tem
lido, ou ler o da fua vida, que por toda
ella fe veraõ as Angulares acções , que a
eftaõ inculcando , 6c nòs neceíTariamen'

te havemos de ir tocando por repetições

abre 5
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abreviadas no mefmo tempo , em que a

pcnm individuarás que ainda naõ ef«

cravemos. ' --' -''

2c6 Foydefôjadaaluzda pruden»

cia de Ignaeio para- a íagrada junta do

Concilio Tridentino por aquelles que a

rQScompanheyros,& por elles a innu*

meraveis Varões Santos. E com húa tal

luz de difcernir efpiritos , antever íeus

defeaminhosi & hvralias de alguns pre-

cipícios, quéerâhúa manuduçaó Tem rif*

coqualquer cònfelho feu.,:ou pedido.ou.

conh€ciaÒ,humdOsquaesfoy o Cardeal dado a feiF tempo. A primeyra vez que

PaCtócO,& òutfé o Padre Diogo Lay- vioaquelle Anacoreta fohtano que era

nis, «cl exemplo dcíks dous o concey. oráculo do PadreN adal em Malhorca,&

todos que aporovâvaó femelhantes de- oeonverfounaquellavtíita, logo enten-

fojos, era hua confirmação do acerto en* deo , que nao paflariaõ tres^nnos fem

taointentadopeloííugeytosdemayores- que elle deyxaffe a fua vida folitana , ^
letras y & Di/nidades daquelle fagrado penitente /na qual lhe defcobria algua

Concilio. PaWe formar húa idea de falta da interior prudência, para revertir

terfeyta prudência , naótm® naquelle com cila o valor daquellas virtudes. E

tempo mais adequado exemplo>que vif- em outra occa fi ao contandolhe o Padre

tontóobras,ou ouvido nas palavras,- Pedro de Ribadaneyra, que hua Religio»

porque tanto o que fazia ,como o que fade certo Moaeyro, perdendo muytas

dizia eraõ argumentos concludentes da vezes os fentidos na Oração, fem voltar

mais elevada prudencia.Eftao fazia fem- a elles, ainda fendo atormentada , & que

t*re acertar o alvo do que emprendia, fó à voz da Prelada obedecia , diíle o

bailando fó para mrova defta verdade a Santo, que a coufa mais fufpeytofa que

Fundação da Companhia , da qual foy ai li havia , era a prompndaõ daqueila

taódeftro inventor , como o reconhe- obediência. E correndo o tempo,mas nao

ceo o mundo todo , ou d caníídetemos muy to, o Anacoreta folitário mudou de

eleszendoos mtyos paraeílefim,oucon- vida, ainda que vivendo fantamente; &
Vencendo as dificuldades , que o po- aquella elevada Religiofacahio dos feus

diaõ encontrar. E por iíTo nem enganos fingidos extaíes nos abatimentos da fua

humanos, nem aftucias diabólicas , nem confufaó. Porque os finaes das Chagas

alTaltos da natureza, auxiliados com as deChriíio, & Coroa de efpmhos, que

armas, que fazem a guerra interior con- dantes fe davaõ a ver nas mãos , pés , &
trao efpirito, o difpunhaõ para tropeçar cabeça da reputada fanta , forao depois

nas execuções dos feus fantos intentos, indícios do feu defvanecimento ,&
Tudoiftoíe via quando triunfava das

fuás perfeguições, íatisfazia a todas as

duvidas oceurrentes nos tempos do feu

governo, dando leys , inftruindo Supe-

riores , encaminhando fubditos, difpon-

do exércitos deMiflionarios Apoftoli*

cos paraasConquiítas de todo Orbe,

fem nunca parecer vacilante no que ha-

via de obrar, ourefponder ainda em re-

pentinos fueceífos

tcntaç5es,que a traziaõ enganada.

208 ~W? Ncomendava Santo Ignaeio

!|2j aos Superiores o conhecimê-

to dos fubditos para o augmento do feu

efpirito, fem a qual antecedente luz naó

podem íer encaminhados com acerto :

aílim como nem bem curado o enfermo,

%®f A* íua prudência devemos a fem haver entendido o Medico a caufa

maravilhofa difpoiiçaõ daqueila arte de da íua enfermidade. E por ido quando

meditar, orar, & contemplar, que nos elle mandava aos fubditos de hum Col-

deyxou no Livro dos feus Exercicios , legio para outro , mandava juntamente

com a qual encaminhou para o Ceo a hú com elles húa informação fecreta do feu

Xavier, a hum Borja, & aos íeus primey- procedimento/cm fombra algúa de roa-
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Peos^para hella entrar o pertendente do

feu fer vico.

2 í i E porquenáo era commua a for-

*e'de fe acharem fugeytos com iodos ci-

tes predicados juntos, entrava a pm*

Receia do Santo, & recebia elie antes o

nobre, que o de menos esfera : o aclive,

&não.o mortal /mais ao prezado, que o

regeytado do mundo: o de engenho vi»

vo,& não obtufo. E então reveííidos

eítes dons da natureza com os da bem

conjecturada eíperança para a graça, &
proveytcfos ao íerviço efpiritual do pro«

ximo, queeraofimdo JnftitutodaCõ-

panhia/dava por bem examinada ^eley*

çáo dos que vmhãoa fer feusfílhos,ain-

da que não fegurando a fua infallivel

|>erfeverança, por não chegar a prudên-

cia, nem providencia humana a antever

os fucceííos futuros. E por iffoera outro

o exame, que elíe fazia chegado ao ter-

jnedoS que a. Companhia havia defpe-

dir: & então antes a confervação do hu-

milde , fincéro , & edificativo Irmão

Coadjutor, do que a do nobre devane-

ado^ defobediente Sacerdote Letra-

do.* a do que melhor pregava com o ex-

emplo da vida, que com as efcufadas es-

peculações das Efcrituras , preferindo

fempre a dos amantes do próximo à dos

do amor defimefmos.

2i» Era inimigo o Santo Padre de

novas ordens, pelo rifco que trazem do

cfquecimentodas antigas , & mayor pe*

iode obrigação imporia aos íubditos.

Reprovava a correcção publica de húa

Gommunidade, por fe não animar o Su-

perior a corrigir a hum em particular , fi-

cando muytos com a nota de emenda-

dos, por fe não apontar a de hum. Abo-

minava qualquer novidade na Compa-

nhia, ainda que pareceífe boa, porque

bem examinada > mais parecia fer vaida.

de dos feus authores, do, que zelo legi.

timo da pratica das virtudes. Requeren-

do com muyta inítancia o Padre Nadai>

Vifitador das Províncias de Hefpanha,

que fe acrefccntaíTe aos Eftudantes o

tempo da Oração>foy gravemente repre»

ntolgmcio de Loyola,

henúido, & depois privado de ai gua par»

te do governo da Companhia. Propuze-

rãclhe, que feria mais perfeyção,que a

abítinencia da Companhia nas feftas fey •

ras chegafíe a fer jejum , & não confentio

na novidade propoOa , ainda faltando

muyto pouco naquelles dias para paffar

a jejum a paríiinonia da rnefa. Hum Rey-
tordoCoilegiode Veneza gaitava todos

os dias bua hora , & nos dias feftivos

duas, em conferencias eípirituaes com
os fubditos,& mandou, que não conti»

nuaífe com aquelle exercício , ainda que

conítafíe fer de proveyto a alguns , & fó

permJttio,que o fizefíe hum dia na te-

rnária.

213 Húa, & a mais Angular expe-

riência das que dão a Santo Ignacio o

nome de prudent iíiimo , he o feu fagrado

Infíkuto.-nãoteirjfieile difpoíição para

o feu governo, que não feja eíficaz meyo
da fua coníervação, & fempre influindo

em todas a fua admirável prudência.

Náo deu regras para penitencia obriga-

da, mas deyxou,que fe pudeíTe fazer iòi

da aquella,que aos Superiores pareceífe,

evitando com iíío as demafias , que en-

fraquecem amefma. Não quiz quehou»

veífe cárcere domeítico para os mais cri-

minofos f mas deyxando a porta aberta,

para elles ferem defpedidos , livra a Có-

panhia do mal , que etles fazem,com os

feus exemplos os traz ameaçados, Sc en .

caminhados para a fua emenda. Deter.

minou, queosCollegios tiveíFem renda

para fua fuítentação; mas fechou a por'

ta aos cuydados de queeíla- foíTe procu-

rada, & havida por feus filhos, importu-

nando aos fieis para lha darem com rifed

da pobreza Religiofa , & affeyção aos

benspedídos,& recebidos por cada há

em particular. Livrou aos Collegios da

Companhia da obrigacSo de fe alimenta*

remcomefmolas, por attender ao tem-

po neceífario a feus filhos para os eftu-

dos, lembrando fe do quanto eile dey-

xava de aprovcytar divertido por tenta.

ção do demóniocom as pedir,perdendo

com iífo o augoientodo eftudcFechou a

porta
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porta às Dignidades Ecdefíafticas,para

a naó abri r às fuás pertençõcs ; & confer-
varna Companhia os fugeytos, que pa-
ra eHashaviaó de fcr tirados 5 mas fem-
preadeyxou obrigada à obediência do
Pontífice, paranaõfer eximida dofervi-
ço da igreja , fendo neceíTario. Poz tal

cuydadona pratica dos eíiudos da Cõ-
panhia , prohibindo opiniões extrava-
gantes , & liçaôde livros de Authores
fufpeytofos, que de algum modopudef-
femoffendera Fé, & Religião Catholi»
ca

; mas naõ coarctou a liberdade de feus
filhos, para fó poderem di&ar as poíhl.
las de determinadas Cadeyras ; ainda
que fempre inclinando as affeyçóes à
doutrina do Doutor Angélico. Obriga
com o quarto voto de Obediência ao
Pontífice , para difeorrerem por todas
as Regiões do mundo os Miílionariosda
Companhia, mas fugeytando*os ao tra-

balhofo eírudo das línguas dos Natu-
raes onde fe acharem , íem a qual condi-
ção os naõ julga fugey tos idóneos para
os minifterios Apoftolicos. Finalmen.
tenaóhaConftituiçaõ algúano Inftitu.

to da Companhia, que naõ feja húa li-

ção pratica da prudência de Santo Igna-
cio, parecida,& averiguada por mais que
natural.

2 1 4. Por fer taõ conhecida, & admi-
rada a prudência de Santo Ignacio , affim
pelo que felia nas Conítituiçóes,& ínf-

titutoda Companhia, como pelo que fe

notava no que fazia 5
ou aconfelhava , era

o feu nome venerado onde chegava a fcr

ouvido.Por attender às fuás prudentes
direcções D.Diogo de Médoça,Embay-

Quinto.
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xadorem Roma,confeírava, quea elle
devia toda a felicidade dos negócios
maisdifficultofos, que por ordem dei-
Rey havia tratado naquelía Corre com
os fugeytos de que elles dependiaó : 8c
quenascoufas, em que elle naõ tivera
algum dos feus bons fucceíTos , fora nas
que elle naõ acudira aos prudentes con-
felhos do Santo. Fernando I. Rey de
Romanos , naõ tratava negocio algum
dependente da refoluçaó do Pontifice,
fem que confuItaiTe ao Santo,moíírando
na experiência de vários exemplos,quan-
to lhe havia importado tomar por guia a
fua prudência. D. Joaõ III. Rey de Por.
tugal mandava , que para os partícula-
res acertos da fua Coroa foífe ouvido
Ignacio, como hum Oráculo afiiflido de
Deos:&queofeuEmbayxador em Ra.
ma compuzefle hum diário das fuás ac.
çóes, para na fua Corte fe verem eferi-

tas,jàquenellanaõ eraõviítas. O Car-
deal Paravicino dizia : Quando me ator-
menta a dor de hum dente , recorro à in .

terceíTaõ de Santa Apollonia: & à de San*
ta Luzia

, quando a dor he dos olhos ;
mas quando ella he de cabeça pelo uzo
dos cuydados com que lida o entendi,
mento, recorro a Santo Ignacio,como a
guia fegura para acertarcom o ponto, &
naõ perigar no mar inquieto dos nego.
cios da vida. Eíle epilogo da prudên-
cia de Santo Ignacio naõ acaba aqui ,
porque o refervamos para outto lugar,
& fera o ultimo da Hiftona da fua vida;
o retrataremos prudente no que dizia,

& íe verá então como a fua prudência
conferia juíhmente como que obrava.

LI*
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SAN
DE LOYOLA^

FUNDADOR DA COMPANHIA DE JESUS.

T)efcreve-fe ?ielle

Santo ígnacío Glorificado.

capitulo i.

Dos primeyrosfavores com q-ie Deosglo.
,
rificou no mundo a Santo ígnacío.

§. I.

Aõ he fó Deos admirável
nas obras , que os Santos
fazem para fua gloria, mas
também no que Deos obra

para gloria dos íeus Santos :& efta he a
razaõ, porque do Tratado, em que mof-
tramosaSanto ígnacío GÍorifícador de
Deos, paffamos agora a defcrevello por
Deos Glorificado. E porque naõ fó em
vida , mas também depois da morte glo.
rifica Deos aos feus Santos, tratemos
primeyrodomuyto que Deos glorifica-

va a Santo ígnacío quando vivo,ainda fó
então confiderada a virtude da fua pre-
fença;& faremos o mefmo quando /al-

iarmos delle depois de morto , & na fua
gloriofa aufencia,

2 He a cafa em que nafcem os San í

tos, o Oriente onde elles começáo a lu.
zir nefte mundo : aííim como o lugar
em que morrem he ofeuOccidente. E a
Cafa de Loyola, onde teve ofeu nafcu
mento o novo Sol, que vinha ao mundo,
Santo Ignacio Fundador da Companhia
de JESUS, jàdefdeaquelle tempo a dig.
uificava Deós para fer venerada com as
glorificações defte feu fervo. Por iíIòS.
Franciíco de Borja, olhando fó para o
apofento, onde elle havia nafcido,notou
naõíer jàhum Santuário de muyts de-
voção , com honorifico Altar, para nelíe
fer venerado o berço de taõ grande Lu.
minofo. E os imitadores deíla veneraça5
do Santo Borja,feguindo o feu exemplo,
beyjavão as paredes,& o chaôdo dito
apofento , derramando muytas lagri-
mas, &facríficandoeíte obfequio âe af-
feclos a Santo Ignacio, quando nelíe vi-
via. Depois delle morto fahio do íeu
apofento para a cafa toda aquellamefma

Oo devoção^

ii
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414 Viàa, do Tatrkrcha Santo Ignacio de Loyola,

devoção; porque affimos naturaes, co- beriehummaravilhofofucceffo, digno

mô ospeíesnnos hTao á aterrar as hícÍ- de perpetua recordação, para nova gk>-

mas venerações a todo o dpaço das fã- ria de Santo Ignacio , & foy o cafo eíte.

las adjacentes, como a edifício fantifica- 4. Sendo Abbadc de Monferrate o P.

do por quem nelle havia nafeido. Eulti. Fr. Francifco Albia no mez de Outubro

rramentenoannodemàlfeifcentos oyte- de mil feiícentos oytenta & hqm por

ta Sc hum
"
a Rainha Dona Marianna de eleyçaõ dos feus Conventuaes, determi.

Auftria, grande Patrona da Companhia, nou que na fua igreja fe coníagrafie hua

como fe preza deoíer toda a fua Auguf. Capellaa Santa Gertrudes ,como os dl-

tiflimaCaía, mandoufundar hum Colle- tosReligiofos tinhaô defejado , & elle

giona Cafa de Loyola , offerecida a Sua queria cooperar também para Lua devo-

Mageftade pelos Marquezes de Alça. çaô- E quando jà íe queria dar princi-

nhiza, confanguineos de Santo Ignacio, pio adita fabrica, por eíkrem promptos

doqualCollegioquiz fer Patrona a Se- os feus matenaes, entrou aqueitao do

reniffimaRainha.&deyxarporhcrdeyro lugardadita Capella , dificultado com

deite Patronato a eUiey Carlos Ií. feu a falta de fino, pois jà todos os Altares

filho,& por fucceffaô a todos os Reys da Igreja, tinhaó feus determinados lu-

de Caftella. ]à fobrava toda efta gloria gares por feus devotos, & nao convinha

para honorifico luzimento da Cafa de que para íedar Capellaa Santa Gerrru.

Loyola, mas ainda foy fervido o Auguf- des,ficafle fem a fua algum dos Santos ja

tiffimo Rey Carlos mandar por decreto a elle dedicada. Parecendo entaõ ao Re-

de mil feifeentosoytenta& três, que fe verendo Abbade Albia, que na Capella

incorporaíTe a dita Fundação no íeu onde eftava o Altar de Santo Ignacio, te

Real Patronato. E na faculdade conce- déíTe lugar para o de Santa Gertrudes,&

dida aos Marquezes dé Alcanhiza, para feria por ventura o motivo defta deter-

fe defannexarem do Morgado da Caía de minaçaõ a preferencia do culto mais aní

Loyola as terras a ella adherentes,& ne- tigo dos outros Santos j
affim le relol-

ceíTarias para a fundação do novo Colle- veo por prudente confentimento de to.

sio, tinha também ordenado, que nao íe dos,ospnmeyros deMayo de mil íeif.

demolifte parede algua da cafa antiga, íi- centos oytenta & dous,dando te ordem

cando todas por memoria do originário aos Meftres da obra para a fabricarem,

folar da Cafa de Loyola- Succedco pois ,
quando ella ja fervia ,

2 Difiemos no principio delia Hif- adoecer o Prelado Abbade de hua agu-

toria, & Vida de Santo Ignacio ,como da febre, que até os vinte & quatro de

pela grande devoção dos Religiofos de Julho o foy attenuando de forte,que nef-

S. Bento, lhe foy dedicada na fua Igreja femefmo diaodavaõos Médicos mor-

nova hua Capella de muyto primorofas to. Mas chegou vivo até os trinta & hu

pinturas,para lembrança do que elle fez de Julho, que foy o da morte de oanto

em Monferrate ,
quando alli íe deteve Ignacio,& entre as fete , & oy to da ma-

no tempo da fua converfaõ. E porque nhã defte njefmo dia acabou a fua reli*

efta obra era também outro memento giofa vida com húa precioía morte,

das multiplicadas glorificações com que $ Achava íe prefente neffc tempo o

Deoshia honrando as preíêças de Igna- RcverendiíTimo P.Fr.Bento Sala , & ia.

cio defdeoanno de 1$ 22. poreferitura bendo o que temos contado da mudança

do Reverendiffimo Padre Meftre Frey dos Santos, pareceolhe haver nella ai.

Bento Sala , Cathedraticode Filofofia gum myfterio, fcobiervou comfigo as

na Univerfidade de Salamanca , & gra. circunftancias do cafo. E porque logo

duadonafagradaTheologia,Diffinidor, foy eleyto Abbade do mefmo Moitryro

&Meftre2eraldafuaOrdem,veyoaía. aos três de Agoíto ,
&romoupoue do

governo
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governo aos fete do mefníome^que he a
oytava de Santo ígnacio, convocou aos
Padres mais graves da Gafa , & lhes fez
côa propoíh : Húa das mayorcs eftima-
ções do Santuário, que veneramos nefte
noflò Mófteyro, he a da troca, que San-
to ígnacio de Loyola fez das infignias
da milicia pelas da penitencia , pelo ha*
vermos hofpedado quando dle era via-
dor, & peregrino : & pede a noíía devo-
Çaõ,que lhe correfpondamos reverentes,
quando jà morador na Pátria dos Berna-
venturados. Defta forte a reciproca ve-
neração da antiga Irmandade entre a Cõ-
panbia,&anofl'ahebem que feja perpe-
tua nas obras, aífim como o he por eferi-
turas do Reverendííiimo Yepes na Rif-
tona da noíTa Ordem. Os noíTos Mon-
ges tem muy to fíngufar conrolaçaô, ven.
do neíle Templo aos Noviços da Com-
panhia, quando por aqui paífaó todos os
annos em peregrinação a Magreza

; & a
meíma renovaó os da Companhia

, quarudo vilitaõ efte noíTo Santuário, vendo ao
leu Santo Patnarcha com aíícnto na Ga-
fa de Maria Santiílima. E confiderando
eu, que naõ fem myíreriò a morte do
noíío Abbade defunto foy no dia de San-
to ígnacio, havendo a prognofticado os
Médicos oyto dias antes , poííopiamen.
te entender, que o Santo nefta demon-
itraçaó eftà requerendo, que fe lhe naõ
tire a honra por tantos annos a elle fa-
enfícada. Parecerão juftas as razões que
por parte da devoção religiofa havia
propoftoaos feusfubditos odoutiífimo
Preiado.fc entre todos fe refolveo, que
a Capella de Santo ígnacio fe confervaíTe
aflrai como eftava , & que a Imagem de
òanta Gertrudes íeaccommodaííe na de
Santo Ildefonío, por fer Santo de Gafa,
& por eíre fucceífo ficou a de Santo ígna-
cio avivando mais a fua merecida dori-
íicaçao.

&

Sexto.

CAPITULO II.

Continua-fejmefma mattria dasglorifica»
coes de Santo Ígnacio,

^SS«»

Efde Manreza começou logo
Santo ígnacio a fer glorificado

por Deos com os grandes favores, &
fingulariflimos dons de que lhe enrique-
ceoa íua alma, merecendo-os todos tnõ
cedo,porque também elle íc apreílou nos
extremos do feu amor,& exceífos da fua
penitencia. Ainda eftava nos princípios
da fua converfaó, quando attendendo ao
muytoque devia amar a Deos,& doerfe
oeotcrorTendido,logo noprimeyro re«
tiro que achou em Monferrate apurou
osaíFeclosdofeuamor^& os do íeu ar-
rependimento. Naquella fua gruta diíTe
elle mefmo depois de paíTados muytos
annos

, que naõ jejuara hum dia, nem to-
màra húa difciplina,nem cingira hum ci-
licio, nem tivera húa hora de oraçaô ,&nem derramara húa lagrima com a en-
çaô de que por eítas mortificações fatif-
fizeffè pelas offenfas que a Dcos tinha
feyto, para afiimfe livrar das penas por
el Ias merecidas :& que o íeu fim fó ha-
via fidoo agrado de Dcos,& a fua rnayor
gloria. E quemtaõ defíntereíTado amava
aDeos^quenemoperdaõ dos feus pec-
cados queria impetrar com a penitencia,
deyxandoa vingança dellespara a rigo.
roía maõ da Divina Juítiça,bem tinha
merecido a Deos em remuneração delias
finezas os feus elevados favores- E ainda
que he hum dos impoífiveis defta noíTa
eferitura , dizermos nòs agora todos

,
fendo innumeraveis os ignorados ,bem
fepoderáõ conjecturar os caliados pe-
los eferitos PaíTados os primeyros quá-
tromezesdas gloriofas batalhas , em qvenceo ao demónio, o elevou Deos por
íingular uniaó comfigo a húa akiílima
contemplação

, reveíandolhe profundos
Oo ij fegredos.
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; 36 ytda do Tatriar cha Sã

fcgrcdos-. Cônfçffou elle mefmo ao Pa

dre Diogo Laynes ,que mais lhe havia

Deos enfinado cm hua fô hera de Ora-

ção cm Manreza ,do que lhe pedenaõ

cn finar todos os Doutores do mundo

cm toda a vida- E também dizia, que íe

por impofílvel fe perdeflem todos os li-

vros íagrados , tem ficar eferita algua

firmeza da fua verdade, que naó duvida-

ria dar a vida emdefenfa de todos os

myfteriosda Fé, fó pelo que Deos lhe

enfinàra cm Manreza.

7 EradevotiffimodaSantiíItmaTrin*

dade, & a cada húa das três Divinas Pef-

ÍOas faudáva todos os dias com lua par-

ticular Graçaõ. Efíandohum dia junto

às grades do Convento de S. Domingos

rezando as Horas de N- Senhora, ficou

alienado dos fentidos, & fe lhe reorien-

tou omyíkrio da Santiflima Trindade

em húa figura, que fe naõ podia explicar

com palavras : & chorando depois muy-

to faudofodefia regalada faudaçaõ , naõ

faílava mais que na Santiílima Trindade

Foy taõfuperioraluz,que defte rnyfte-

rio lhe communicou Deos , que íendo

homem fem letras, o explicava com tacs

femelhanças,& comparações ,
que admi-

ravaó aos mayoresTheologos : & com

taõ abundante copia de conceytos , que

femfaber entad mais que ler,8£ eferever,

compoz hum excellente Tratado defte

Myfterio^e^voíume de oytenta folhas»

Defta vifta lheficàraõ taõ impreíías as

efpecies , & vivas as imagens daquella

revelação, que íe lhe renovava o mefmo

gozo todas as vezes, que orava à Santif-

fima Trindade. E naô foy fó efta vez a

de taõ elevada vifta,porque foraó outras

da fua repetição, como elk o efereve nos

íeus apontamentos , & affirma o Conci-

lio de Tarragona, &nòs ainda o torna»

remos a dizer*

8 Ouvindo Mífía cm outro dia na

Igreja de S. Domingos vio claramente na

Hoftia ao Menino JESU , & no mefmo

tempo lhe foy moítrado o maravilhofo

modo com que o Corpo deChrifto eítà

debayxo das efpecies facramentaes* Ou«

nto Ignacio de Loph,
trás muytas vezes eítando na fua foli-

daõ,vioaJESUS,& MARIA, como

em competência de o regalarem com ad •

miráveis favores : & nos últimos oyto

mezes da fua afíiílencia em Manreza ,0

viíkáraõ Filho, & Máy mais de trinta

vezes, ou ambos junta mente, ou íepara-

dos.Chriliocoftumavavirao tempode

tocar às Ave Marias de noyte,& ordina-

riamente na forma,& traje com que an-

dava no mundo , depois dos trinta an-

nos da fua idade,& íempre com o rofto

refplandecente ,&o corpo cercado de

fuavífôma ,& maravilhofa luz.

9 Ehúadeílas vifitas da SantiíTima

Virgem devia de fer adaliçaõ,quedeu

a Santo Ignacio, quando eile compunha

o maravilhofo Livro dos feus Exercí-

cios
;
porque aiiirma o Padre Layncs,

que defejando certa devotada Máy de

Deos fazer aqueíles exercícios , lhe dií-

fera o Anjo S-Gabriel de mandado da

mefma Senhora,que os fizeífeaífim como

o tinha intentado,porque lhe faria muy-

to agradável ferviço. E que pára itTo lhe

fazia faber, que ella era ,& havia fido co-

mo Patrona,8c Fundadora daquelles fan*

tos Exercícios da Companhia , ajuddn*

do,& enílnando a Ignacio, que afíim o fu

zeáe. Efereve efta revelação o venerável

Padre Luis da Ponte na vida do venera,

vel Padre Balthazar Alvares, aífirman-

do, que tem por certa, &fem duvida a

dita revelação, confideradas as circunf-

tancias da peííoa que a teve, & do modo>

& occafiaó em que a tivera , como o no.

tou o dito Padre Balthazar Alvares,fu-

geytobem conhecido por douto, efpiri-

tuál,& illurtrado por Deos, para govcr<

nar almas, ôcdífcernir eípiritos do que

he boa prova o grande conceyto que def-

te Varaõ tinha Sara Thereza deJ ESUS,

de quem elle foy ConfeíTor , &guia íe-

gura do íeu admirável efpirito.

£. II-

IO Oftrou Deos em húa occafiaó

a Santo Ignacio o prodigsofo

modo
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modo com que havia creado o mundo,
& rcfplandecidoneíta obra a fua Omni-
potencia, & Sabedoria : & quando con.
tava eftas maravilhas, dizia, que naõ fe
podiaõ explicar.Eítando em outro cem.
po Tentado à beyra do rio Cardonet ven-
do como corriaõ as fuás aguas, com os
olhos da alma, reveíiidosentaô de húa
nova luz,& por hum modoaltiflimode
vifaõ intelleclual , encendeo perfeyta-
mente os myíkrios mais altos da Ley
da Graça , & juntamente os fegredos
oceultos das feiencias. E depois deita
taõ extraordinária claridade , cõ que via
as coufascomoeraõ por dentro taô di-
verfas do que por fora parecem, confeí-
fava elle mefmo , que fe ajuntaflem em
hum complexo as noticias de tudo o que
havia adquirido em íeííenra 8c dous ass»

nos de fua idade, com o fsu eíludo na-
tural^ também o que havia alcançado
com ofobrenatural das revelações , en-
tendia fer mais que tudo i!lo, o que na.
quellafóvezlhefoy manifeitado. Com
eíias revelações ficou taõ defiro difei-
pulodoEfpirito Santo

, que alguas ve-
zes fapientiflimos Meftres, & efíúdiofos
Letrados, para o provarem nas fuás re-
pofras,difpuravaócom ellefobreas ma-
térias que lhe propunhaó das diíficulto-
íasqucfiõesda Divina E>Tencia da San-
tiflima Trmdadcda Encarnação do Ver.
bo, da Entidade, & diítincçaÕ dos peo
cados, & outras femelhanres. E elle pro \

««ando primeyro, que na5 havia eftu-
dado,refpondia a tudocom aquelle acer-
to, & agudeza , que a todos deyxava ad-
mirados, por verem hum homem fem ne-
nhuas letras tanta íciencia.

1
1 As elevações, raptos, & extafes

erao frequentiffimos por aquelle mefmo
tempo, paífandonoytes inteyras em aí-
tiffima contemplação

, & fendo achado
depois nas manhas todo abforto em fuf-
penfoes Divinas com fermofura An^e*
1Uca no rofto > & fixos no Ceo os olhos.
Na cova, & Ermida de Valhadordiz o
achàraõalgúas vezes cahido em terra,&
cem a cor perdida , como hum dos de»

&xto. w
funtosdoamor,ou do amor que maca
como a morte. Em algúas noytes quan-
do eiie fe deyxava ficar no Hofpital pa-'
ra confolaçaÕ dos enfermos ,obferVàra5
os cunofos, que pela meya noy te depois
de tomado hum breve defeanço fobre a
dura terra, poíto dejoelhos em Oracaõ,
& levantados os olhos ao Ceo,dizia com
terni/IímoarTedo: Ah bom j&SUS/ Se
todos os homens vos ámaíTem / E em ãl •

zendo eiras palavras fe levantava da ter-
ra coma mefma poftura de joelhos , co-
mo eíiava, tres,& quatro covados no ar,
& perfeveravaaífim Ievantado,Iançando
do íeu roíto taõ vivas luzes, que era cuf.
tofo aos que ifto viaõ , fitar nellas os
olhos, & chamavaõ a outros

, para que
vieíTem fer teftemunhas deita maravilha.

12 De hum deites prodigiofos rap
tos, o mais admirável de q uantos fe con •

taõ nas hiírorias dos outros Santos, nos
vemos obrigados a dar mais larga noti-
cia, tanto para gloria de Deos Glorifica

.'

aor, como de Santo Ignacio glorifica,
ao. Em hum Sabbado eftando ouvindo
Completas junto a húa janellada Igreja
de Santa Luzia, cahio defacordado de
todos os fentidos,& ainda que ao prin-
cipio pareceo hum dos defmayos do
amor, que muytas vezes lhe davaô,logo
fe foy advertindo

, que naõ era dos cof»
tumados; porque nos outros em breves
horas tornava em íi, oq nefta naõ fez,né
em hú dia,nê em dous,nem em quatro,ne
emfeís,&fonooytavodia, & àsmefmas
horas de Completas, acordou com ufo
dos fentidos

, & dando hum aífeciuofo
fufpi ro,repetio duas vezes .-AyJfLSUS,
Ay

j ESU S. Aonde a fua ditofa alma nef.

te rapto entaõ fubio, ou no corpo, ou fàà
ra do corpo, naõ fabemos , fó Deos o fa-
be, nem menos o que entaõ vio , ou ou •

vio , he para fe dizer por língua de ho*
mens.Mas he fentido commum dos Hil«
tonadores de fua vida,& dos Reíigiofos,
que vivéraó , & tratarão com elle fami.
harmente , que lhe manifeíiàra Deos a
eleyçaõ, que nelie fazia para Fundador
de húa íleligiaô,did:andolhe a forma da

Oo iíj íeu

4
,1?'
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V Fida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

íeu Imtituto. E naó íem fundamento o que a enfermidade de Ignacio padecia õ

entenderão affim os Padres; porque per» contagio da tiíica,na5 os acautelava da

«untado a)gúas vezes , porque ordena, lua prefença , & trato domeftico receyo

va aí°úas coufas na Companhia , que nas algum do íeu mal -, porque o conecyto da

outras Religiões naõ íe viaõ ? Refpondia fanridade do enfermo era o melhor con-

com muytas, & boas razões,& a princi- tra vent no da doençaA a devoção o ma-

nai de todas era havello aflim entendido yor feguro da faude.

nofeu retiro de Manreza.

JJ A
§. III.

Inda eítando Santo Ignacio

em Manreza, que elle chama*

1 4, O apoíento onde eíteve enfermo

Santo Ignacio adquirio tal veneração,

que ainda hoje por glorificar Deos ao íeu

fervo, faz que fejaõ refpeytadas as fuás

paredes,ôctodo o apoíento reverencia-

do. Nunca mais fervio para ufos profa*

va a Igrqa primitiva da Companhia , & nos, & metendo-íe acafo nellc por breve

lhe dava o^ome de Mãy pelos benefi- tempo húa quantidade de aves, dentro

cios quralli havia recebido, chegou a fer de poucas horas morrerão todas. Nem

taõ (insular a veneração com que entaõ pôde alguém dormir- nelle ,
porque hum

o refpevtavaõ , que todos o viaõ como oceulto ruído obriga a fahir a quem ai ti

húa Imagem de Chrifto,& com pio fun- entrou para tomar algum deleanço; moí •

damento. Havia no mefmo lugar húa fa- trando o Ceo neftes finacs,que naó hc

milia, ou geraçaõ,que chamavaô dos A- para ferventias vulgares a caia onde foy

mkães por fe chamar André de Ami- fervido efte Santo enfermo. Pintou San-

gSes,principalCavalheyrodelles todos, to ignacio na parede junto da fua cama

lente rica,& de refpeyto em Manreza.£ três Cruzes com a poítura ,& reprelen.

porque Santo Ignacio foy duas vezes taçaõ de Calvário, para ter prefente hua

hofpedadonefta nobre cafa ,&nella cu- lembrança da morte do Redemptor; &
rado de duas enfermidades , chamavaô era grande maravilha, verem todos, que

ao André de Amigães, Simaõ, & a Maria nem eftas três Cruzes ,
nem outras , que

de Amigães, fu* mulher,chamavaó Mar. também pintou nas janellas do metmo

thacpoíque em Ignacio hofpedadopela apofento/epodiaõ apagar, nem deyxar

chandade daquelía cafa , confideravaõ a de apparecer, ainda que|de propoíuo as

Chrifto, que havia fido hofpede em cafa queriaó cobrir de cal ,
branqueando íe

de Simaõ, & Martha. A caufa de fe curar muytas vezes aquellas paredes^das quaes

Ignacio por duas vezes na cafa deíksfe- rafpavaõ muytas vezes as partes que po-

nhores Amigães, foy hum louvável , & diaõ ,& levavaõ como relíquias. Três

piocoSiume delia família; porque Gaf. enfermos de tabardilho invocando a Sa.

par de Amigães introduzio húa devoção to Ignacio, cobrarão inteyra faude logo

de curar perpetuamente dous enfermos em entrando naquelle apoíento para

nos apofentos para ifto difpoftos , & re- ferem curados. E nellc fe conferva hum

fervados , em hú dos quaes efteve Igna» Oratório de mármore confagrado a Vir-

cio, quando a primeyra vez o levàraõ do gem da Annunciada, diante do qual ti-

Hofpital de Santa Luzia, & outra quan- nha o Santo larga Oraçaõ.

do para elle foy do Convento de S. Do. 1 f E ainda que Santo Ignacio cha-

mingos. Serviaõ ao Santo em campe- mava Máy àCidade de Manreza, atten .

tencia de officiofa charidade o mefmo dendo aos muytos benefícios , que nella

André de Amigães com fua mulher Ma- tinha recebido,à cafa dos Amigaenscha^

ria de Amigães , & fua máy Angela de mava íua cafa Parial , fallando em rraíe

Amigães , & feu filho primogénito Jo- Catalã, que he o mefmo que fer chama.

feph de Amisães.E dizendo os Médicos, da cafa de feus paySi& com muy ta raza o.

r -, p - Porque

?.'J
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Porque naõ fó no tempo das fuás enfer-
midades, mas também em qualquer ou*
troo ferviraõem quanto eíteve em Man.
reza

\ & depois de morto deraò dous mil
cruzados para a ília Canonização , & ro-
das as vezes , que a Companhia padecia
algíia tormenta das fuás perfeguiçces em
Manreza, elles eraõ os primey ros que fa.
hiaõemfua defenía. Como Santo Igna.
cio foy fempre muyto agradecido ainda
depois de gloriofo,cumprio o que em
Vida havia promettido a ertj pia familia,
de a patrocinar diante de Deos., quando
fe viflfenoCeo. Porque aíTaltadojoaõ de
Amigãesde hum repentino accidente de
parleíia em hum lugar onde fe achava fó,
& fora de íua cafa , invocando a Santo
JgnaciOjlhe apparecco em traje de pobre,
como o havia hofpedado, livrando-o do
mortal perigo, achando»fe elle, quando
tornou em íi,fcm faber como, arrimado a
húa Cruz de pedra junto da cova onde o
Santo fazia penitencia.
.

CAPITULO III.

ue outras venerações de Santo Ignaçioem
Manreza.

§. í.

16 NA6 fó foy glorificado Santo
Ignaçioem Manreza emquã*

to alli eíieve,porque ainda depois defua
aufencia,quiz Deos, que por muytos
modos foíTe gloriofo efte feu íervo,& fin.

gularmente em íazer venerados todos
os lugares, que fantificou com a fua pre.
fença. E hum deites he a Cruz de Tort,
que cftà no caminho Real de Barcelona,
junto do Convento de Santa Clara

, que
he de Religiofas de S. Domingos , onde
Jediz, queeftandoemOraçaõ,teve a mi.
lagrofa vifta do Myfterio da Santiffima
Trindade, & outras vezes gozou vifóes
fobrenaturaes.HúaCruz,quefe poz em
lugar de outra,tem cfta lerra : Hichabutt
Sanclus Ignattus Divmamvijionem anno

1522. E mais arriba ào Convento de
Santa Clara, & no mcfmo caminho Real*
ha outra Cruz /que chamaõ da Culha !
onde o Santo frequentava a fua Oraçaõ.
« recebeo muytos favores do Ceo. H&
dos quaes he mais fingular entre os ou.
tros,& femeíhanteaoque logrou junto
da Cruz de Tort

j & fez muyto memo,
ravel erte lugar, porque paffando muytas
vezes por elie húa matrona chamada fo 1

anna da Culha, com cujo nome devia fi-
car a Cruz aííim nomeada , ajoelhava el=
la,& fazia ajoelhar aos feus netos,& lhes
dizia depois de fe encommendarem to-
dos ao Santo, que alli vira elle todos os
Ceos abertos

,& a Santiífima Trindade.
17 Entre as muytas memorias que

ha de extafes, elevações da terra,viíitas
do Ceo , & outros favores que Santo
Ignacio havia recebido de Deos em a).
gúadas Igrejas, ou lugares fagrados de
Manreza, que ellccoftumava viíitar, he
muyto íingularmente venerada a fagra,
da Imagem de N. Senhora da Guia , que-
eftà no caminho de Monferrate para
Mãreza.Porq depois de larga Oraçaó,
que o Santo teve à fua viíía , na primev-í
ra vez que elle entrou na Cidade , he fa-
ma confiante, que lhe appareceo a Santif.
fima Virgem, & o animou a continuar a
penitencia , que tinha começado : & que
defde então ficara a Santa Imagem volta»
da para a cova da íua penitencia, fem q ue
mude deftapoft ura , ainda que a virem
para outra parte

; porque fempre torna a
tomar o íitioda primeyra. Na Parochia
deVilhadordiz,ondeconfta que Santo
Ignacio tivera por vezes os favores dos
feus extafes, apparecimentos de Chrif-
to, & fua Máy Santiffima, & viíitas de S«
Pedro jeftà húa fua Imagem de pincel *
que o reprefenta veftido do feu faço, em
hum quadro ao lado direyto do Altar
mayor , & tem efte letreyro em língua
Catelá, q na Portugueza quer dizer :

Santo Ignacio Fundador da Companhia
deJESUSno anno de mil quinhentosvm •

te & dousprimeyro da fua converfao , vi*
vendoemManrezafrequentava efia Igreja

de

.;• >
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Vida do Tatuarcha Santo lgnacio de Loyola,

de N.Senhora de Vilhadordiz, onde rece

beofinguUresfavores do Ceo vem memoria

dislo ejia devota ,& agradecida Parochta

dedica efte retrato a dezanove de Feverey •

rode mil feifcentos trinta & doiís.

18 Porém naó fatisfeytos os Fre

foy confagrada com o nome de Capella

do Rapto ,& ainda hoje fe coníervaõ o

feu pavimento, & ladrilhos, onde efteve

recortado portodoo rempo da duração

do extaíi ;'-& he muyto grande o con-

curfodenaturaes,&forafteyros, q alli

guezes com efta devoção , alcançarão leva a devoção de todos. Reprefenta.fe

hum Jubileo para o fegundo dia da Paf» em hum quadro o que teve, & vio Santo

choa com Sermaô dos favores,& vifitas lgnacio no dito rapto : & junto delle na

do Ceo, que alli reccbeo Santo lgnacio. poftura de morto,em que efteve por to-

Edepoisnefíemefmodiadaõabeyjar o dos os oyto dias, hum Anjo lheeftàen-

fcu cinto das efpadanas de metal, que íe tregando pintada em hum eftandarte a

guarda dentro de hum corpo de prata vifta dos Ceos abertos à Companhia

do Santo , pelo qual tem cllc feyto ai- com onomedeJESUS,&declaraõ

guns milagres \ & o levaó , & benzem

comelleos campos nos tempos tempeí-

tuofos. E dizem , que efte cinto offere-

eco o Santo à Virgem Santiffima na prí-

gloriofo fucccffo duas elerituras Lati-

na, & Caftelhana, nos dous lados da Ca •

pella.

21 A cova regada com o fangue de

meyra viíita que lhe fez, dizendo». Se- Santo lgnacio, Scfantincada com as luas

nhora } eu favos tenho oferecido em Mon> orações, he riquiffimo thefouro dos fi«

Jirrate as artMas-y & dado a hum pobre os lhos da Companhia em Manreza ,
aos

veftidos: nao me fica outra coufa^ue vos quaes a deu a ExcellentiíTima fenhora

ofereça, mais que e(le pobre cinto >& logo Marqueza de Aytona , havendo a de

o aprefentou à puriffima Virgem , & em Maurício Cardona , & lua mulher ,
do.

feu lugar fecingio com outro de efparto. nos da dita cova, que liberaliíSmamen»

19 Na praça do Hofpital de Santa te a deraó a Sua Excellencia para em-

Luzia ha húa Pyramide com outra eferi- prego da fua devoção. Ettà dentro delia

tora dedicada também a Santo lgnacio hum retabolo de louvada pintura, qua

pelo Bifpo de Vich ,& eleyto de Torto- moftra a Santo lgnacio no feu habito de

fa, fendo Summo Pontífice Sixto V. & penitente,& a Rainha dos Anjos dey-

Rey de Hefpanha. Filippe II. a qual in- tandolhe o Livro dos Exercícios com eí-

ícripçaõ contêm compendiofamente o ta letra: Mfie lugar noanno de mil qm-

que fuecedeo ao Santo no Cafteib de nhentos vinte &dous Santo lgnâciocom.

Pamplona até a fua converfaó no Tem- poz o Livro dos Exercícios , que foy opn*

pio de N. Senhora de Monferrate. meyro que fe efereveo na Companhia,& efis

§. II-

tà âpprovado por Bulia da Santidade de

Paulo HL Noanno de mil feifcentos &
trcs,Dom Francifco Sala Bifpo de Vich

20 DEufe aos pobres do Hofpital ediíicouíobre amefmacova hua CapeL

de Santa Luzia outro lugar, la com titulo, parece que por erro, de

&hoípiciopara feus apoiemos mais ac- Santo lgnacio Martyr,ôc depois fe eme «

commodados em outro fitio da mefma dou com o de Santo lgnacio de Loyola :

Villa, para fe dar o edifício donde elles ou a emenda a fez algúa maõ oceulta ,
o

fahiaõ à Companhia de JESU 5,8c a feus quenaô conílajmasbem poderia ler pa-

filhos , no qual agora vivem com perpe. ra hum final mais entre os muyros da

tua , & faudofa devoção , por haver fido gloria do Santo em Manreza, dos quaes

cafa , onde viveo o amabiliífimo Pay. O eftamos dando aquinoticia.E junto dei-

apofento em que teve aquelle rapto de ta Capella fe fabricarão alguns apoien.

õyto dias, fe aparamentou Capella, & lhe tos para fe darem os coítumados txert



Livro Sexi\, 4^nm^mjfr^m^^^Mmm defejava
i & a Cidade lhe mandou duasca devoção tío lugar, & da efpcrança do dentro de decente refguardo de fihos

""
CU rU

NT* r r
çosí& ricas fedas, que eftimou como

í 2 Na mefma cora fe venera a Cruz precI0Fas relíquias.
-nrigadcTbrr,quchc hum Crucifixo 2^ O Eminentiílimo fenhor Dompequeno entalhado em hua pedra. E% Frahcifco Surdis , Cardeal , & ArceSf.ereícendo muyto a veneração deita fá, po de Burdeos 4 foy em peregrinação agrada [magemjporque no anno de m Manrezanoannodimilieifcentoslno!
feiTcentos vintc& fete aos trinta de J„. ve, & correo todas as eftaçóesTqUe oho,vefpera deSanto Ignac«o,cantando. Santo coníagrou com a fuâ LknçavtíeasCompletasda fua feita , fe vio fa. (irando a Capclla do rapto, m tíSã£
^r?r^?S*?ng,?C

Í
prlmeyro do ^Cardonet,beyiando i&TeSda Chaga do Lado, & depois das quatro com muytas lagrimas as partes do intede mãos, & pés, & cambem das fendas rior da Cova , oOr ondeio Santo 2SLda Cabeça

,
como fe correffem de hum andado, depois de ter ájíi dito MiffaPecorPovn-o.Autenticoufeeíte prodígio. diaazeytedTalâmpSa fcSSdíÊS

íocafopeloBifpode Vich com deveis & qu i2 que o CoLgedo/deS
com quemhia acompanhado, teítificaíTe
s certeza deftas relíquias. E ultimamen-
te concedeo cem dias de Indulgência

i a
quem viíitaíTe os dous Santuários do
Hofpital, & Cová.Com a mefma venera-
çaõ os tem vi fitado os Vice Reys de Ca«

declarações jurídicas, & muytas teíte

muhhas de toda a fé.

Ayfemprecrefcendôohume;
ro de peregrinos a eiieSanma- ralunh2,& Bifpos , achando-fe em huaro de Manreza:& alguns dos que fa- bccaílaô quatro juntos, o de Vich , o dezcrtiefta peregrinação de Moníerrate, Barcelona, o de Solfona,& o de AfeíieSandaoa petodo aquelle caminho, que he &íaô muytas as vezes, que a metoa de!de três legoas,* os habitadores em Ma voçaõ convida a fazer éftas vifítas aosreza vao huns defcalços

, outros de joe- fugeytbs de íemelhantes qualidades.
lhos,& outros levao velas aceías.Mauri, *y Antes queaCova eítivefle coriício Cardona certifica, queem algfisdias b honorifico ornatò,que agora aiUuflra"cbntava elle mefmo mais de mil deftes & Deos a fizeííe também reverenciada
devotos peregrinos. Ebem tem moftra. como temos dito, fuecedeo hum cafodo Deos^uantolheagrâdaéftapicdadei maravilhofo , no qual moítrou o cèd& devoção, com os muytos milagres do quanto aquella fagrada Cova devia ferazeyreda alahipada, que arde defronte refpeytadá. Sahiraó de Manreza hunSda Imagem do banto, & com a terra da manceba,acompanhados cada hum dommefma cova, donde os peregrinos tam^ fila illicita conforte, a bufearem retirosbem trazem pedacinhos de pedras in- para o fim dos feuâ torpes intentos. E
ouenTinZ

£C Mrta* s <?"^?á^ fcm faberem
>
c0™ à^ confeíTou hu

ZZSfiâJTT C HW >
aS qUaeS àdkSi ^ue na(

í
uella Co™ havia eftado

nara reJfÈSí 2? OUr0>& Prata > & <aô Santo Ignacio
| âffim como entrarão nel-

)ara remediodemuytas enfermidades , la, por lhes parecer lugar accommoda^
do aos feus defejos, tremendò,temendoi
&pafmandò, pelos intimidar hum ex#
traordinario pavor , fe fâhiraõ apreffa-
dos, 5c fugindo da ira do Ceo, que lhes
parecia os ameaçava. E naõ ha muytos
annos,que outro aggreíTor também de

aígúá

principalmente para olhados,& fey tiçòs.
A Rainha Catholiea Dona Margarida de
Auftria no anno de mil íeifeentos& três,
nos dias próximos a hum dos feus par-
tos, pediohQa deftas pedras, para impe-
trar de Santo Jgnacio a felicidade efue

M
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44* V\àA do Tatridrcba Santo Ignacio de Loyola,

algúa culpa femelhante à daquelles man. voca pertençaõ dos feus pios defcjos. E

cebos, ouvindo dentro da Cova , para citando para partir de Barcelona para

onde hia.hum eftrondo, como de quem Itália hum bergantim, Ifabei Rozes lhe

fe difciplinava, fendo que naõ havia a!li ad vertio, que naô era feguro ,& aconfe-

quem o fizeífe 5 naõ quiz entrar, nem co- lhou a efpera por hum navio , que logo

íervou os intentos da entrada. E quan. havia de navegar para o mefmo porto,

tos là entrsõ, logo íe fentem movidos a Tomou o Santo o confelho dado por

devoção, & lagrimas
j
porque aquellas aquellas vozes humanas, mas dirigido

paredes com vozes mudas eíiaõ períua» pela Providencia Divina
;
porque em

dindo ao arrependimento das culpas,por loirando o bergantim as velas à vifta do

exemplo ao que tinha das fuás Santo mefmo porto o tragou ornar,& a todos

Ignacio em quanto alli viveo.

CAPITULO IV.

Dos finaes de Santo Ignatio glorificado

depois de ter dejxado a Manreza.

P I-

26

os feus paílageyrcs, ficando o Santo no
entretanto da partida do navio mais fe»

guronacaía,queohavia hofpedado. E
depois de agradecer a charidade do hof'

picio, mas naõ a do dinheyro,que lhe of*

fereciaõpara a viagem, fiado na Divina

liberalidade, que o havia de foccorrer
;

tratou de embarcarfe para Itália , o que

fez a feu tempo.

»7 Depois de voltar de Jerufalem ,

MUytâs vezes foyvifào cerca, onde lhe naõ confentiraó,quefícaíTe,paf.

do de luzes, & refplandores, fou por Barcelona, onde lhe pareceo ter

ou o rofto,ou o corpo todo. E a vez pri« os commodos neceflarios para começar

meyra, que a Matrona Ifabel Rozes , da o feu efludo, por achar alli a devota Ma-

qual jà temos fallado, viohum deites fi« trona Ifabel Rozes,& também outra de

naes da fantidade de Ignacio , quando femelhante piedade , de que jà demos

ainda o naô conhecia , foy pondo nellc noticia , por nome Ignez Pafchoal, da

os olhos na Igreja de S. ]uíto em Barce- qual,& de feu marido Joaõ Pafchoal re«

lona , eftando fentado nos degraos do cebendooagafalhodo apofento j o ne«

Altar mayor entre os meninos ouvindo ceíTario para íe fuftentar pedia de efrno .

a pregação. E fentindo-íe intçriormen- Ias, como temos dito. Dizer agora os

te excitada ao chamar, o naõ fez por en- favores, que Deos fez por efte tempo ao

taô, callando prudentemente o que via, feu fervo Ignacio,os fentimentos , illuf-

& o que ouvia ; mas dando efta noticia a traçóes, & revelações , communicadas

feu marido, que era cego,a perfuadio a na fua altiílima contemplação ;
he o noíTo

que o chamaflTe , & convLíaífe a comer, intento aqui,pois tratamos das fuás glo-

porqueentendia,queaquelle pobre de- nficações em quanto vivo. Mas como

via fer algum grande fervo deDeos. Ef- quemosfabia.osoccultava, nãopudè»

tando em fuacafaohofpede , que havia rão chegar todos ao conhecimento pu»

chamado, depois da mefa fali.au taô alta- bííco , & forão fem duvida muy tos os fe .

mente de Deos , quanto elle aflifíido da pukados no feu filencio. Entrando húa

Divina graça fe deu alli a conhecer ou- vez João Pafchoal no apofento do Santo,

vido. Bem queriaõ os donos daquella ca» o achou ajoelhado,os braços abertos,co-,

fa, que elle íe detiveíTe mais tempo do q mo fe pinta ao Seráfico S.Francifco , ele •

o permittido,em quanto naõ começava a vado em extaíi , & cuberto de hú gran •

fua viagem para Jerufalem. Mas como de reíplandor.E advertindo, que o Joaõ

era jà fim determinado por Ignacio , & Pafchoal o havia vifto, lhe rogou, &pe,

difpoito por Deos , não inftàraõ na de- dio fegredo, que elle guardou até certo
c tempo*
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^ii* do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

mos ; a alguns dos offerecidos , & dey- muy tas
\ & fenaõ foy vindo ambos a

xados.dandolhesarazaõdeosnâõ le- braços , feria armando hum a outro

var comfigo ,
profetizou muytos fuccef- muytas tentaçóes,& triunfando Miguel

íos futuros das fuás vidas. A hum dcfc do demónio.

tes chamado Miguel de Rhodes , natu. 30 A Joaõ Paíchoal , filho de Ignez

ral de GyronalhediíTe com merecida Pafchoal, que também defejava acom»

confiança : Noé , Miguel , W ejtuda* panhar a Ignacio, quando partia de Bar-

ri* Junfpruâenciú , ^ w/frií , ttri* celona para Jerufalem, profetizou quafi

filhos, &"hum deites fupprirà a tua falta» toda afua vida na melma hora em que

entrando em hna Religião, que eu tenho onaõadmittia por companheyro. Por.

para fundar. E tudo fòy fuccedendo a que lhe difíe, que havia de padecer muy.

feus tepos depois de muytos annos:& tostrabalhos por fer defobediente alua

o filho 5 teve eítemácebo Miguel, & tá- mãy. Que havia decafarcomhúa mulher

bemdomefmonomedo Pay, primeyro de muyta virtude. Que havia de ter

qucentFaffenaCompanhia,queeraofim muytos filhos, & com elles outros tan.

da profecia de Ignacio , experimentou tos trabalhos. Que andando os tempos

nella outras circunftancias, que a fize- havia de perder toda a fua iazenda, fccan-

raõ mais myítericfa. Porque eítandoco do em eítado de muyta pobreza. Mas

animode ter Religiofo , para faber em que naô fe defconfolaíle , porque tudo

qual das Religiões elegeria elle eííe eíh. i^o havia de íer para bem de lua alma :

do • difeorría pelos Conventos de Bar* &tudofuccedeoaffimccmo Ignacio lho

celona, mas fempae com a melma irrefo. profetizou. Cafoufe Joaõ Pafchoal, 6c

luçaõ ;
porque quando entrava em cada teve três filhos, & quatro filhas : hú dos

hum dellcs.interiormente lhe diziaó, que filhos nafceo cego , furdo ,& mudo : ou;

naô era aquella Religião , para a qual tro fendo de vinte annos, por demafiado

Deos o chamava ; & fó em entrando na eftudo enlouqueceo : & o terceyro , am-

Iereia, ou portaria do Collegio có a mef- da que affligio mais a feu pay , por viver

ina intenção, entendeo fer a Companhia, demafiadamente inquieto, & morrer re.

a qoe devia eleger. Seu pay lembradoda pentinamente ;
na penitencia que tez deu

profecia do Santo , & ouvindo dizer ao finaes de fe falvar a alma. Das filhas , hua

filho efta fua inclinação, preferida por fó fe cafou, como o Santo lhe tinha dito

elle mefmo à de todas as outras Reli. em particular : as outras três viverão

siões ,teve fummogofto,&approvouo honeítamente,fuítentando-fecom o tra-

do filho. Mas porque a dilação em o re. balho das íuas mãos ,& naô tiveraõ ca-

ceber o Provincial da Companhia , lhe bedaes para poderem tomar eftado
, &

deu motivo para bater à porta de outra cahiropayem tanta pobreza,que fó lhe

Religião; teve logo a palavra de fer re. faltou mendigar o fuftentO; porque hum

cebido na Cartuxa, ôc no mefmo tempo parente de fua mulher , de quem havia

a deoreceberem na Companhia. E para fiadoalgúas mercadorias , para q nave-

flcarrnaisilluftre a profecia do Santo, gadas por elle.lhegrangeaflem algum in-

quando jà tinha aberta a porta daCartu- terefle;perdeotodas,por lhe haver toma-

xa, de repente tornou ao feu primeyro

defejo ,& myfteriofa vocação da Com-

panhia, onde viveo muytos annos muy
to penitente, & muyto zelofo da falva-

çaõ das almas : o que muyto fentia o de

do tudo aquelSe parente.E Joaó Pafchoal

todas as vezes que padecia algum deftes

infortunios,mais eraó as lagrimas , que

chorava de gofto, por ver cumpridos os

vaticínios de Ignacio , do que a pena,

monio, com o qual lutou húa vez no que lhe davaõ os feus trabalhos, bs em

Colbgio de Gandia : & affim como o vé- algum delles o queriaõ confolar os anu .

cea nefta vez, deveria também vencer gos com a efperan^a de que temo htn,

nao



Ltv)
raõ admittia o alivio; mas antes dizia,
que lho naõ pediffem a Deos, pois cila
era a fua vontade previfla por ignacio-
& que fe para padecer aquclles traba«
Jhos,elle havia (ido taõ verdadeyro Pro-
feta , tambem o havia de fer para o pre-
mio da fua paciência , & naõ fe enganou.
Porque cm agradecimento de o haver
hofpcdado em fua eafaj, onde fempre o
çonfolava, quando padecia algum dos
trabalhos profetizados

; depois de jà
glorio/o noCeo , lhe appareceo refplan .

decente , & acompanhado de muytos
Bemavenrurados,&lhe alentou a efpc-
rança da fua falvaçaó, como dizemos em
outro lugar.

3 1 Defta forte glorificava Deos a
Santo Ignacio, quando os íinaes da fua
iantidade ainda eraõ os dos feus princi-
pios em fó três annos depois da fua con.
verfaój&jà enta© moftravaô qual elle
viria a fer ao dianteem toda a mais fua
vida. A fama, que elle deyxou em Barce.
lona, naó fe pôde declarar com melhores
fignificativos, que com as palavras do
Bifpodaquella Cidadelas informações,
que nella ,& na de Manreza tirou para a
fuaCanonizaçaó,& mandou a Clemen.
te VIII. dizendo aflim na carta , que cf«
creveoao Summo Pontífice.

§. IV.

3* XJ Avendo inquirido quafídous

. O annos por mandado do Lega-
do de V.Santidade, a vida , coítuoies, &
fama de Ignacio

j achey tantas,& taõ ex.
cellentes obras , taõ ardente eftudo da
falvaçaõ das almas , tanta tenuidade na
comida,& veftido; tantos,& taõ gran.
des trabalhos padecidos por amor de
Chrifto, taó infignes milagres , taõ bom
cheyrodeChnftodadoatodos noefpa.
ço de três annos fomente

, quepaflou
parte cm Manreza

, parte aqui
; que naõ

fo temos por certo nófoutros, que goza
de Deos,masque eftà entre os fupremos
Bemaventurados. Mo diz efte Prelado,
«tendendo fó ao que fez Ignacio na.

o Sexto.
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quellc breve tempo
j que bem podemos

nos chamar o noviciado da íiia fantida-
de.Os Confelheyros de Barcelona tam-
bememíubftanaadiíkraô Mo mefrao
eferevendo ao mefmo Pontífice. Saó tant
tas as coufas , que fez Ignacio nefta Ci-
dade , tanta a frequência dos Sacramen -

tos introduzida com as fuás palavras,&
exemplo, tantas as virgens rcftituidas á
mais fevcradifciplinaj taó inílgnes mi.
lagres

-, & finalmente tantos benefícios
íeytos a eíta Republica ,os quaes parte
vimos, & parteouvimos a no (Tos pays-
que nos vemos obrigados pela ky do
agradecimento a eferever.

33 Quando foy a Anvers a pedir
porefmolaonecefTariopara íe fuftíntar
em Panz, onde entaó eftudava, como jàtemos dito

j chegando a pedir a efmola a
alguns daquelíes mercadores, que efta.
vao converfando,profctizou a hú delles
por nome Pedro Quadrado, olftando pa-
ra elle depois de ter dado a fua efmola,
a grande felicidade com que Deos lha
havia de remunerar. Ghamou-o de par.
te, & lhe diííe : Ah fenhor meu , vos que
agorame dais efmola,fabey,que ha de che-
gar tempo,em quemefaçais muyto mayor.
Daygraças a Deos pelo beneficio > que vos
ferfazer : &(aky3que haveis defundarhum Colkgio de hua Religião

, que Deos
quer mandar ao mundo por efte miferavel
pescador. Contando depois aos outros
mercadores ô que Ignacio lhe havia di-
to, quando dellesfe retirou; ainda que
naodeyxàraóde reparar no que foavao
aquellas palavras, naõ defprezàraõ ofeu
prognoftico, pelo grande conceyto òue
tinhaõda fantidade de Ignacio. Corre,
raõos tempos, aguardando Quadrado
eíte fegredo em todos elles com tal cau-
tela

, que o naõ fizeffe vulgar , quando
algum da Companhia paffava por fua ca.
a Dona Francifca Manjon , fua mulher
lhe contava efta profecia , q ue finaimen-
te íeveyo a verificar depois de muytos
annos

; porque ambos fundarãoo Collc.
pode Medina do Campo. Fazendo aili
nua das coftumadas doutrinas , eftava

Fp entre
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entre os que a ouviaô hum menino de .voltará lua Pátria, para reparar a faude,

ovtoannos chamado Franciíco Almario que fe lhe temia perdida, como dizemos

com fua Mãy. E pedindo cila ao Santo, cm outra parte. B chegando elle a Gui-

que lhe botafle a benção ao filho , & ro- puícua com determinação de andar cc>

.eaffe por elle a Deos , para fua cònfola- culto, para fugir das honras , que fe lhe

çaõ >& alivio ; olhando Ignacio para o quizeíTem fazer na fua entrada , naó lhe

menino com advertida attençaõ \ diffe à fuecedeocomo defejava
;
porque Deos,

mãy : Tende confiança em Deos,que eíte que cofiuma exaltar aos que fe abatem, o

menino ha de viver muytos annos,& ha meteonamefma honra de que fugia, &
de ter muytos filhos;&aífimfecumprio, abrioamefmaporta,queelle queria fe-

porque chegou à idade de oytenta annos, char. Havia feefeondidoem hua poufa-

& teve quinze filhos. Outra vez
5
pergun- âa duas legoas antes de Aípcy tia

;
mas

tando as oraíões a hum menino pequeno hum amigo feu , & de amizade antiga ,

por nome Martim Marcio,que íobre fer querendo demorarfe na mefma hofpírda-

írseyo <*ago l era djeital fealdade,que quã- na ,-&fabcr logo em entrando com que

do fel£va,comos geftosda boca , & vi- hofpedes fe havia de achar, conheceo ao

fagens do rcfto movia a rifo; nefíaceca- encubfsrto,que com traje de eítudante

íiaõ olhando para certas matronas, que o pobre, mas roíto de Santo, alli o haviaó

ouvirão refponder com efte natural def- recolhido pouco tempo antes. Porque

mancho da natureza,& o çelebravaõ tam- joaó de Eguibar, que aflim fe chamava o

bem com riío , diffe cm tom de pergun- amigo de Ignacio, ouvindo dizer que ef-

ta : De que -vos rides ? Eu vos affeguro,que te eftudante pobre moftrava na lingua »

tem mais fermofa alma, que feyo o rop>& gem fer natural do Paiz , a cunofidade

afermofuradêfuâ alma fetr.pre ira ctef. de o ver, fem que foffe delíe viíto,ole-

cendo, porque ha de fer Sacerdote,grande vou à porta do feu apofento , & por nua

fervo do Senhàr-i&nmytoproveytofoàfua apertada abertura vio a Ignacio , logo

Pátria, unhando muytas almaspara Deos. dellc conhecido , ajoelhado ,& todoab-

E em chegando efte menino à idade cõ» forco em Deos : & fem dizer palavra mo-

petente , fuecedeo tudo o profetizado tou a cavaco , & foy correndo a Lo yol

a

por Ignacio; porque fe ordenou, fovSa- dizer aos irmãos o que tinha viito Os

cerdotc&demuyta tirtude, & múyto terniífimos affedtos, que efta noticia ex-

zelofo da faivaçaó dos feus naturaes. citou nos corações de todos , melhor le

confidera como feriaó , do que le pôde
:

~ '

5 dizer, como foraõ; porque afllm o amor

CAPITULO V. dofangue,comoodafantidadedeIgna

cio,quejàmuyto antes a havia publica

Dasglorificações de Santo Ignacio nafua do a fama por toda a Provinda, erac ar.

Patna. dentiffimos efiimulosem toda a Cala de

Loyola. Difpuzeraõ logo húa numerofa

p i. cavalgada dos parentes,& amigos , para

o encontrarem no caminho, & os Cleri-

?4 TPInhaellc deyxado em Pariz gos ordenarão hua prociffaõ para o rece-

I aos fcusCompanhcyroscon- berem como a Santo ,
por nao ler me.

tinuando os feus eíludos , exercitando- nos, que eíte o conceyto geral da lua ad-

ie na pratica das virtudes pelos dita* miravel vida. E mandarão diante a hum

mes , que lhes deyxou, & com ordem pa- grave,& venerável Sacerdote ,
para que

ra em tempo determinado fe acharem em nome de todos fignificaffe o íumnio

em Veneza , aonde elle os hia efperar , gozo, com que o eíperavac *FW
quandonoentretantolhe íoy neceífario temiaõ, que elle dealgum modo ima,-
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taíTe evitar qualquer honorifico recc- havia fervido,* a deyxàraô andar naclbimçntojenviaraocrndos.quc fingia- pa até morrer de velhice

'

do fe caminhando para outra parte, no I 36 Mas nao deyxàraô os irmãos detaífem o intento da íornada do Sanrn a+rlr>J^ n^ ,

' "uiaos ae

& fe adiant^em a daílhJTíT™™ ' lTnt?nZ ^™™? aos Pon^s,
que o mundo chama de honra ,& lhe mã.
dàraó ao Hofpital a cama competente à

& fe adiantaííemadarlhes eíre avifo.

§. II

37 M chegando o Sacerdote à fua
_prefença, & fazendo a reco-

mendada faudaçaô dos irmãos,parentes,

íuaeítimaçaõ, & todos os dias lhe hia
da fua cafa o íu dento neceffario , ainda q
ellenaõdefcançíva nacama,& revolven.
doíhea compoírura , para parecer que o
havia fcyto/e deytava fobre a terra nu a,& amigos, foy notável o feu ,Wi,«S fem *3 cXc^ ThVSX»to, por fe ver defeucerto

, »*, fcra dar d uro : & dos pratos que lhevln^ôlf«entender fatisfez coma devidacorre «<raava aos potrts dcvHoS ?a' ndo»fia os termos da repoda, que deu ao SS: pedir pela, port,so feuXnVo E ePi-cerdote & depois com indultnofo mo. mulados aúída com mavores eferupu ~sdo fe fah.o da vdf a de todos , & deyxanv da honra o S irmãos, todos os d,as o ij.dooscam.nhostr,lhados,atra.e,, uos ponunavaõcom aórferta da cafa òuJafperosde huas montanhas para ir a Af. cib naó admktia , aíé que em huín diapey t.a, & nao a Loyola. Mas por onde foraó el!es , & os pareces mi, X»"
cll fua, da honraa foj encontrar; por- dosa inftarcomeíiafuapetiçaó, quefovqueihefah.raoaemrad^qucoccupava, taõ defpcdida delia vez, como das ou^tmiyto numerofa multidão de gente.hua trás : & fó porque húa patentTfua aioe-grande comitiva de toda a nobreza a ca
vallo, os mais a pé , & os Clérigos em
prociíTaõ,& ainda que contra fua vonta-
de, aflimfby recebido ,& applaudido.
Porém pleyteando fe aíii febre a caía,

ihada diante delíe > & inflando pela mer.
cè -negada > lha pedio pela Payxaó de
Chnlto iprometreo, que iria por íe lhe
derreter o coração todas as vezes que
Ou via as lembranças da íua morte. Cumaonde fe havia de acolher, porque os ir- pr;o Ignacio a (ua palavra & por entetmãos o eí peravao na fua & ignacio que , der, que dia o nao obriga£5w£ria ir p.ra a do Hofpuaí,cedéraó ao feu go na noy te do meímo dia, em que foy &deie,o, ainda qus muy to repugnantes, & fez hu, das fuás exhortações à familínao menos queyxofos

, por verem j que toda , depois da cea voltou para o feucllc nao reparava no aggravo
, que lhes Hofpital,& tornou a excitar Sc novoaSzia, preferindo a companhia dos men amorofasqucyxas dos irmãos, qucTamrfigosâdefeus irmãos- E íatisfazendo

dlecomrazõesceeípintoatojss as da
c

íj imaçaõ do mundo, foy a reco'.heríe no
Hofpital di Santa Maria Magdalena, de»
clarando logo, para evitar íemeihantes
contendas, que efta havia de íer a fua
morada

, em quanto cftiveíTe em Aípey-
r :a, depois de ter dito , qUe fendo eíle jàhum dos pobres do mundo por amor de
Chr:íio 3 afua companhia fempre havia

bem toraõ latisfeytas , como as primev-
ras.

§. III.

37 A fua vida, em quanto eíreve
no Hofpital

, jà dêmos larga
noticia, quando tratamos da fuaconver-
faõ: agora fó contamos os exemplos que
comprevaõ as fuás glorificações, dizen-
do , como foy elle hum dos exceptuados

gtKM, por veneração do Santo, aquém dade, & naô na fua cafa com os feusTht

DM

íi

via

j
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via hum enfermo chamado Baftida , que da, lhe pedio fe compadeccffc delia, &

por muvtos annos o atermentavaõ repe» lançaffc a fua benção ,
alcançandolhe de

lidos accidentes de gotta coral, & com Deos afaude-Efcufava-ie Ignacio de lhe

tanta vehemencia do irai em algúas ho- fazer a chandade da benção, parnao ler

ras, que muytos homens o naò podjaó ainda Sacerdote »
mas movido dos ít us

fobiugar, & ter maõ,para que naõ íe def- rogosA inclinado a fua cõpayxão ,
mais

pedaçaffe Edandolhe hum deites acci- do que importunado pelos que cftav ao

dentes com mais força, que nunca,dian- preíentes, fez fobre eha o final da Cruz,

te do Santo, foy entaôa ultima vez, que & logo cobrou tão pcrfeyta íaude
>
que

o atormentou Porque chegando íeacl- pode voltar para cafa íem ornai da lua

le compadecido, & milagrofo , fazendo moleíta enfermidade. E panados alguns

a Deos breve Oração com os olhos no dias, trazendo efta mulher em linal do

Ceo,& a maô (obre a cabeça do enfermo, feu agradecimento hum prefente de fru •

lo°oo foffegou , & livrou da fatal op- tas a quem lhe havia dado fauJe
;
el.e

preflaõ, tornando em fi Baftida,como nãoasquizaceytar,dizendolhe , que as

fedefpertaíTe de algum profundo fom. vendefle,&déffe aos pobres o leu prece-

no E delpertou com taô perfeyta faude, dido. Mas, para a não deyxaf ir delcon-

quê por toda a vida não íentio mais,nem Iblad^ a contentou a cila,& mais aos en-

o raíio do peftifero mai,cedendo por húa fermos do Hofpital, porque lhe admitno

vez & para fempre todo o feu veneno o mimo,& o recamo entre os pobres,

ao maravilhofo contado de Ignacio. Dehumlugarmuyrodiftante deAlpey-

Hua honrada matrona, que por muytos tiatrouxèráoàprefença do Santo nua

annos vivia com hum braço menos, por- mulher jàríe quarenta annos endemoni-

que o tinha totalmente feco, & íem lhe nhada,tem que portado eík tempo obe-

fervir ao ufo natural $ com efperança de deceffeo mao efpinto aos conjuros da

livrar defta enfermidade, quiz por de- Igreja. Fra grande o temor, queo demo-

voção lavar algúa roupa do Santo , jà de- nio moftrava ter de Ignacio nos extra •

pois de ter deíeíperado dos remédios or. ordinários movimentos , com que fe ex-

dinarios. Efoytãomilagrofa a faude,q trabuxava a mi feravel energúmena alua

começando a lavar aquella roupa cõ hua vifta. Porêmce(Táraôtodos,deyxandoo

mão menosjcom duas a acabou de lavar, demónio a mulher livre com o final da

femlerneceiíarioocontacloda máo de Cruz>queoSantolhefez iobre a cabeça

Ienacio,&baftaríó o daquelía pobre Aoutramulher, que lhe aprefentàrao

roUpa , com os íinaes também do mefmo mal

*. IV. diabólico, livrou o Santo com o final da

Cruz, dizendo porém, que o demónio

28 áT* Orria jà a fama delias maraví- fó a atormentava por fora com efpanto-

5 lj lha-; por lugares bem diftantes, fasvifões,&nãopor dentro com as op-

6 delles vinhão muy tos enfermos abuf- preíTóes dos energúmenos,

carafaude. Húa íenhora natural de Gu- 39 Ncftc tempo adoceco Ignacio,

mava, attenuada com húa febre centi» & querendo feus irmãos, obrigados ao

nua,&iàdcíconfiada dos Médicos por amor,& mais da razão,levallo para cala,

tifica,& ethica conhecida , por não ter & affiltirlhc peffoalmemc na enfermida-

maisqueaarmaçãodosoíTos, chegou a de, não o poderão confeguir, querendo

Afpeytia ajudada ptlos parentes,por não curarfe no Hoípital ,como os outros po

ter forças,nem alento para fazer aquella

jornada. N aquella hora,em que a puze»

rão à vifta do Santo , eftava elle pregan-

do ;& quando a enferma pode íerouvi-

bres. Mascedeôafua humildade a hua

bem jufía fupplica de duas fobrinhas

fuás Dona Maria Oriola , & Dona Simoa

Algara que Ine pedirão o feu conlenti-

manco?



Livro Sexto. 44

Sdlf" d '3S V 'rCT^Cpk
?

1
'
& diz<;mos em °ut« fttc E como humaffiíhrlheem quanto eíhvelle enfermo, deftes votos era o da pete«rinacSo «StquerendoDcospagaraeltenobresA Jerufalem, que todosn&SSR*ofaofi. enftrme,r.s a fua charidade , começarde Veneza ,aond Santo líní

en ver,
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fnac$ CC°> ciah^ia0i eíperàr pelosS£cm verem ao Santo lio favorecido com ros, depois de íe achar dlr livi

T

X
outro. Quiseraôeftasfenhoras, quando IM^^SSÍS"le retiravaô em huanoyte da fua orefen- neraH. ;à,\í. jl - ,
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lc polio em gando«»33*&S& ££

delu^Sr a ígnacio wdo cercada de £ ImeWwSÈ^
vircu^s>P^que

havianviftr. X i
" r"j •

q prc§ap entreos naturaes, não ficando de

erao coherdeyros do mefmo fangue. Que
íe a aufenesa da fua cafa tinha a defeulpâ
na mudança da fua vida; cfta não deyxa-
vadcfcramefma

, reítkuindoíhe a fua
prefençar&taíoslhecoadeaariaõ a re-'
íolução de fe retirar outra vez, ceíTando
jao motivo daprimeyra. E finalmente,
que viver na fua Pátria entre Os pobres
doHofpiíal, como jà feus irmãos lhe ti.
nhão permittido; ainda ficava vivendo
tora da cafa, em que nafcèra ; te acafo na
communicaçã > domeílica eftava a repus .

W
J;,

OnUk,^U3l
j
U[

ria roíic publico
, para gloria do leu fer

vo.

CAPITULO Vi.

Dasglorificações de Santo ígnacio na fa.mda dafua Pátria, para dar o principio
afundação da Companhia.

§> í.

40 C Aôasvirtudesosprimeyrosef- ^"S^KStid^
viftoatégoraem Sanro I»nacio anS i™°' a 1uj

mnMV
,

alt
:

0i>derculpapara

lançar a/pnmeyras(SSSffiSÍ ThSTot°7 Sí?3 " gk
?

Ía
',.
do

Companhia ;cí agora o veremos depoi Men oáífís^ fe^^S.^
deterdadoeíreprincipiocôos PS- ?SL I

attendendo tambc <»

ros votos, a quíelleXos feus Spa ofhl/rT
53'""^" °£C°' qU=

nheyros fe obrigarão, & confia do74 daà^Z TT P%"? 'Y™ p:> '
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4 $o Vida do Tatriarcha Sa

fe ellc ficaflenafua Pátria, poderia pare»

cer aos ignorantes das razóes>que o per-

fuadião aeíle defcanço , que tornava a

tomar a vida, que tinha deixado: afiim

como lhe parecia aclle ,que ainda vivia

nomundo , em quanto citava em fua ca.

fa.

42 Vendo feu irmão , que o não po»

dia deter,nem era bem que o mclcítafle,

lhe pedio, que ao menos fc ferviffe de hú

cavallo,& admittitíe alguns criados até

chegar ao primeyro porto de Itália
; por-

que no caminho lhe poderiáo enfraque-

cer as forças de pouco tempo convaleci-

dasda fua doença , & que as attenções

da honra de feus irmáos ferião grave.

mente ceníuradasTe o deyxaíTem ir fó,&
a pé., fahindoda fua companhia.Deyxou-

fe convencer Ignacio, não tanto deitas

íegundas razões, como de húa das pri-

meyrasp com que íeuirmaõlhe havia lê-

bradooconfentimento de o deyxar vi-

ver no Hofpital ; & que também poderia

parecer pertinácia, não lhe fazer a von-

tade em algúa coufa, tendolhe elle feyto

tantas vontades. E com eftes efcrupulos

de tudo o que poderia fazer íombra ao

luzimento da virtude ,& vocação Divi.

na; veyoem aceytarocavallo,mas não

viatico algum para o caminho: & partio

acompanhado de feu irmão ,& parentes,

até os últimos fins de Guipufcua,pela

partede Navarra, que era caminho mais

abreviado, &allifedefpedio de todos,

caminhando a pé ,& fem comitiva algúa

de criados, mas muyto recreado com as

coníolações do Ceo, por fe ver outra vez

no feu andar de humildade,& fem os foc

cerros da providencia humana. Chegou

a Navarra, entrou em Caíklla , paflbu a

Siguença, partio a Valença, & alli buf«

cou no Moíteyro da Cartuxa do Valle

de Chrifto ao íeu grande amigo Joaõ de

Caftro, que fe havia feyto Religiofo , &
vivia com muyto exemplar obfervancia

no mefmo Convento.

43 Communicou Santo Ignacio cõ

efte feu amigo os intentos de paffar a Pa-

lcftina , para depois inftituir húa nova

ntolgnacio de Loyola,

Ordem de Operários do Senhor,que oc-

cupados no feu íerviço , attendefíem ao

bem da falvação das almas.E ainda que

lhe não defcobrio a revelação, que tivera

do mefmo que lhe communicava,não re-

parou nomearlhe os Companheyros ja

admittidos para a mefma empreza 5 Ix

crão bem conhecidos do Caftro , a quem

pedio,que encommendaffe a Deos efia

obra de fua gloria,& tão bem principia,

da. E gaitando elle húa noyte inteyra

nefta recomendação de Ignacio , na ma-

nhã do feguinte dia,cheyode fummo

gozo,& alegria, difle ao Santo 3 que não

duvidaííe levar adiante aquelía maravi-

lhofa obra ; & que eftava táo certo no

agrado, que delia havia de reíultar para

Deos,&no feu ditofo fim,q ellc fe anima-

va a deyxar a Cartuxa, onde ainda era

N oviço, para o acõpanhar a elle,fe o qui-

zeííe admittir , entendendo, q também

niffo fervia a Deos. E refpondendolhe

Ignacio, que fe deyxaffe ir pelo caminho

começado , fe defpedio hum do outro có

reciproca promeífa de preces diante de

Deoscoitando Santo Ignacio logo para

Valença.

tf.
II.

44 "U Hofpedadoaquiemcafa de hu

|^
f
homem de boa vi ia,& abunda-

te de bens, luzirão nella tanto as virtu.

des de Ignacio no que obrava , & dizia,

femdifcreparhúaluzda outra -

t
que nas

converfacões com os de fora , não punha

termo aos elogios da fantidade do feu

Hofpede, que não fó erão de hum Santo,

mas de hum Apoftolo, excitando com

cila noticia aos muy tos , que lhe hião a

cafa para o verem,& communicarem,co-

mo faziáo, & voltavão dei la muyto di-

verfos do que havião entrado ;
porque

fahião mais applicados à importância da

falvação das fuás almas , do que dan.

tes andavão. E eftes forão os primeyros

conceytos, que em Valença forão como

primeyros fundamentos para o Collegio.

que depois de poucos annos teve alli a

Companhia; porq a lembrança daqueltes

primeyros



Livro
primeyros rayos da virtude do íèu Fun-
dador,quandoentaõ fó era peregrino,
que hia paiTando

; fez que as influencias
deite Sol mandado a luzir por todo o
mundo, vicífe a fazer dias perpétuos do
feu cfplendor em Valença.

4f Aqui fe embarcou para Itália ,&
ficando taõ glorificado cm Valença pelo
luzimenro das fuás virtudes,naõ deyxá-
raõeftasde lhe continuar a fua gloria
pelos caminhos

, que depois andou- E a
pnmeyra occaíiaó em que Deos , depois
de começada a viagem , quiz moftrar
gloriofa a fantidade do feu fervo, foy a
de húa taõ carregada tormenta, que def-
arvcrandologo o navio, ficou lidando
com a porfiada invafaõ das ondas, íem
efperança algúa, que alentaffe aos nave-
gantcs,por verem inútil toda a induírria
marítima, &fem fruto toda a força dos
braços , para de algum modo meter o
baxel a caminho , & o naõ devorarem os
mares.E fó Ignacio coníiderando foíTe-
gada a tormenta, que em algum tempo
lhe moviaõ os feus peccados, tendo alli
a certeza dofeuperdaõ,naõ o perturba-
va o temor da morte, & por iíío fe via na
íerenidade do roíto a da confciencia,por
cuja falta os outros pafiageyros,mais te-
meroíos eftavaô das ondas das fuás cul >

pas, do que dos ameaços da tormenta.
Foy porém Deos fervido, que foífe abo-
nançandoo mar, & bemfe pode crer , qpor merecimentos de Ignacio, até que o
navio

, poíio que defaparelhado, tomou
o porto de Génova.

46 Aílim hia caminhando Ignacio
por terra com o mefmo foiTegada animo,
que o fazia intrépido no mar

; quando ao
paífar do Apenino entre Génova, & a
Lombardia, fe achou em naõ menor pe-
rigo na terra, que no mar. Porque a im-
menfa neve, que cobria, & cegava os ca-
minhos, poz a Ignacio em muyto aper-
tado cerco de perigos por hum, & ou-
tro lado, chegando a cerra paragem, que
parecendo ao principio caminho largo,
depois de entrado fempre fe hia mais
cftreytando,& juntamente anguíliando

Sexto.
45 ,

aos que fe empenhavaô na fua paíTagem.
Vendo-fe pois Ignaciono fim deite peri-
gofo caminho, advertio,que eítivera
metido em muyto arrifeado pafTo , qual
era o de hua muy alta eminência , cercada
por todas as partes de horríveis defpe-
nhadeyros,que vinhaõ a dar em hum fu*
rioío rio, que bravamente eílrondoío ,
com o ímpeto da íua corrente ainda fa-
zia mais medorihos os perigos. Aqui
mais que em parte algúa dizia Santo
Ignacio, que em toda a fua vida a vira
taõ arrifeada ,nem elle mais temerofo
recorrera 30 favor Divino , como logo
fez : & fiado em Deos, como fempre em
todos os feus contingentes apertos,
meyo arraíbdo por terra

, & lançando
mapde alguns arbuítos rebentados en.
treos vácuos daquella montanha,& ou;
trás vezes fegurando-fe nas fuás quebra-

4

da s, a foy defeendo ,& chegou a fe ver
em pé na planície, &baze daquelíe pe«
nhafco, & dahi proíeguio o feu caminho
para Bolonha.

47 Mas não livrando de perigos,&
trabalhos , porque as experiências com
que Deos hia provando as virtudes do
feu fervo, aindanão tinhão dado fim,
nem pofto termo da parte de Ignacio à
íua paciência , & conformidade com as
permiííões Divinas. Logo na entrada de
Bolonha cahindo de húa ponte de ira-
deyra, íe achou em húa cova chea de lo-
do,& agua,& para melhor dizermos , de
lama. E como parece , que fe competiaó
as experiências da parte de Deos, & as
finezas de Ignacio em correfponder a ef-
tas experiências ,naõ quiz perder taõ
boa occafiaõ de exercitar a fua humilda-
de, & apurar o feu fofrimento; porque
aífim enlameado fez a fua entrada na Ci-
dade, pedindo efmola, que a tirou muy^
to abundante de rifos,zombarias,& dei»
prezos,com que elle coítumava alimen*j
lar a fua pobreza. E para entaõ fatisfa-
zer a neceffidade do paõ daquelíe dia,em
todo elle, & em toda aquella Cidade
abundantiílima de riquezas, naõ houve
quem lhe déílenem hum real, nem hum

bocado
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panheyros, naõ vieraõ todos de Pariz
;

mas os quefahiraõ, osforaõ efperar na

Cidade de Melun, que de Pariz diíta

dezlegoas , diítribuindo. no entretanto

os que ficàraõ entre os pobres da Uni-

451
bocado. Tanto ,como temos vifio, hia

Deos provando ao íeu fervo, & as íuas

virtudes o hiaõ illuíirando ; mas naõ fi«

cando os feus trabalhos fem alivio a feu

tempo; porque adoecendo na mefma Ci-

dade de febres , & dores de eílomágo , verfidade ;o pouco que lhes reflava do q
foy recolhido por charidade de alguns tinhaô para o feu fuíknto.

Hefpanhoes, & aflííiido de todos por 49 As jornadas quefizeraõ, affím

húa femananeíU íua doença com muy- como começarão embaraçadas no prin-

to amor, &cuydado ;& em fe achando cipio da primeyra comos rogos deami-

convalecido,depois de agradecer o hoí« gos, & conhecidos, que os perfuadiáo a

picio,partio para Veneza , aonde chegou ficar, para verem logradas as fuás letras,

no fimdoanno de mil quinhentos trinta & não era pequeno o cuydado de íe li.

& cinco. vrarem das fuás rogativas ; tambtm o ca-»

minho todo, que lhes reftava, o impe»

dião baftantes porções de trabalhos, que

he bem os contemos , para gloria de

Deos, de Ignacio, & também de feus fi-

ffle Santo fynacio glorificado nas virtudes lhos. Ainda não tínháo fahido , quando

CAPÍTULO VII.

dejeus Companheyrost
depois dospriw

cipios dafundação da Companhia.

§. I.

S Companheyros de S. Igna-

cio, pelo que tinhaô de filhos

do feu clpirito, as fuás virtudes eraõ tã-

bem gloria do Pay, que os gerou para

Deos : do mefmo modo , que produzin.

logo teve noticia Xavier de húa Cone-

íia,ia queotinhão promovido cm Pam»
plona , &era conhecida rémora para o
deter, feeíle nãoobedeceíTe ao chamado
de Jgnacio para Veneza , & ao de Deos
para o mundo, de todo o Oriente.Simao

Rodriguezefteve em rifco de ficar em
Melun, por caufa de hum grande tun or

naícido fobre hum hombro,fem mais ali -

vio das dores, que o atormentavao,que o

do as arvores os feus frutos /cada húa da paciência, & conformidade cõ Deos,

fegundo a íua própria virtude 5 também & charitativa compayxão dos mais com.

nos frutos que fe lograõ,como em fi- panheyros , dependendo todos do fuc-

lhos feus, he prova da virtude da mãy, ce(To,que poderia ter a cura internada

que os produzio. Hia-fe jà chegando o alli pela arte ,& efperando a elle na ca«

tempo, em que os Companheyros de Sã- ma, que era o fobradodoapofenro,afllm

to Ignacio haviaô d efahir de Pariz, para como era para os mais da fua companhia,

fe acharem cem elle em Veneza , onde os Porém a íua mayor dor, era a contingen •

efperava ; mas anticipàraõ a fua fahida eia de poder ficar detido tanto tempo^,

quafi três mezes antes
;
porque a guerra fem os feus companheyros , & depois

fobre o Ducado de Milaõ entre o fcmpe- achar tomados os paffos no caminho >

rador Carlos V. & Franciíco I. Rey de quando por não perder a fua companhia

França, lhes havia de impedir o caminho fe detiveíTem por todo o tempo da cura,

comos exércitos nelle acampados: & por que certamente era neceffaria ,& pode.

ter jà entrado o Emperador pela Prcen- ria fer muyto dilatada. Entre as afilie

ça , encaminhàrsôfe por Lorena , & de- ções deftes apertos recorrerão todos a

pois pela Alemanha aíta,fó a fim de não Deos, pedindolhe em fervòrofa oração o

Jaítarem ao ordenado por Santo Igna- êxito daquellas anguíl ias, fendo a ma.

cio, que os havia de efperar em Veneza, yor o rifco de faltar eftecompanheyro

E por algúas dependências dos feus Cõ- ao numero jà efeolhido , & junto para os

myfte.
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ttyfterioíos fins da Divina Providen-
cia. E foy taò (fficaz a fuaOraçaó>&
juíliíícadaeííafupplica ,que depois de
ter fofrido o enfermo por toda anoytea
mefma intenfaõ das dores começadas ,
fem torrar algum breve defeanço dofô
roj na madrugada o teve repentino , &
acordando fe achou com a defecada fau.
de, fem dor, nem febre,nem tumor,nem
raíío delle. E chegando dahi a poucas
horas os companheyros

, que havsaô fi-

caJoem Pariz, partirão todos para Ve-
neza^ alentados da firme efperaoç.a , em
que confiavaõ de chegar ao fim a íua di
tofa Companhia, pois viaõ a Deos obrar
taò grandemaravilha,para lheconfervar
o numero.

51 No caminho, que para Melun £5-

zeraó os outros companheyros , que ha
Viaó ficado em Pariz , para fe ajuntarem
com os mais em Veneza j logo ao pri-
meyro dia dã fua jornada tiveraô que pa-
decer, fe os naólivraíTe deíTe trabalho o
ditoquafi jocofode hum ruíhco lavra-
dor > que (em violentado juízo o pode-
ríamos reputar profético, femeiie en-
tender, que profetizava , coníiderando
nòs a myílerscfa harmonia dos íuccef
los, que precederão à fundação daCõ-
panhia. Porque encontrando eiles ca-
minhantes a huns Soldados Franceses,
que eraõ fentinellas vagas do íeu exerci-
to, & reparavaõ no íeu traje ,& modo de
peregrinar, foraó perguntados cera ar»
rogancia militar, Quem eraò , donde vi-
nhaõ,& para onde hiaõ. £ naõ fatisfey.
tos os Soldados da rep->í>a,quc Qm no i

me de todos deu húm Padre Francez,
dizendo,que eraõ huns Académicos Pa!
rjfienfes,quehiaôem peregrinação; re-
plscavaõ,8trepetiaõ as rnetmas pergun-
tas, & infíavaó, que diiTeííem as fuás
Pamas.E vendo hum lavrador daquelles
campos, também por acafo aíli encon
trado , que os Peregrinos naõ diziaõ
mais,& que os Soldados naõ ceílavaõ de
dizer, fallando com elles,diíTe: Deyxaya
os pafíar, que faõ os fenhores Reforma,
dores, que vaô a reformar algum Paiz.

Sexto, 45*
Tomoufe o dito por chança ,& celebran-
do o entre os Soldados , deyxàraópaf.
far os viandantes, que certamente hiaõ
efcolhidos por Santo ígnacio,& manda*
dos por Deos para reformação, não de
hum fó Paiz, mas de hum mundo»

tf. II.

$1 /^Hegando cites Companheyros
\^_j de Santo lgnacio a Melun , &

juntos alli com os outros
, que tinhaõ

vindo diante, confultàraõ todos orno,
do da lua peregrinação até Veneza,pro-
po do«fe por matéria, fe havião de fazer
aquclla jornada pedtndo efmo!a,ou fe
havião derefervaro pouco viatico, que
lhes reftava para o caminho intentado:
& também íeera mais conveniente ca*
minharem juntos, ou apartados. E de*
pois de encomendada a Deos a reíolução,
&commungando pela mefma intenção,
reíolvèrão os dous pontos , entenden-
do que era necíjíTarioo viatico, porque
havião de caminhar entre Hereges , que
nem ainda comprado lho dariâo

; & que
foílem todos juntos, pira melhor con»
fervação da charidade,& alivio do ca-
minho.

$3 Eaíllmjuntos fahiráo de Melun
a pé, veílidosde habito Clerical, com
bordões nasfflâos, pendente dos hom*
bros nua boíía de couro , & dentro a Bi*
blia,& Breviário os que crão Sacerdo-
tes , & todos com alguas poítiilasdos
feuseftudos, quevinhãoa fer todos os
bens , com que fe achavão. Para íinal de
que erão de Religião Catholica , leva-
vão como muyto prezado colar o Rofa*
rio de N. Senhora:& na modeftia dorof-
tode todos fe divizava o deVoto cora.
çãode cada hum, parecendo mais que
Cathohcos, pois a fua presença difpoíla
hia para os retratar Apoftolos. E para
que os dias foíTem tocos de Deos, leva.
vão repartidas, & empregadas as horas
de cada hum em Oração de manhã , &
tarde , pracieas efpinruaes , entoando
Bymnos, &Pfalmos ,& conferindo ai.

gua

if



' •. -.

454 Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

gúa matéria de letras. Áíbanicfa emtu reza. Forem nem as lagrimas do irmão,

do erade pobres ,&: msis de abílinen a nem as razões de ambos os exhortado-

cia, que de alimento .-nenhum eraSupe- res, nemasaufenciasdarrãy fizerão o
'

ricr^ & todos refoSviaõ algya duvida, menor aballo no confiante animo deite

fe acafo occorría
;
porque íendo a deter- filho de Ignacio ; & dlípondo ao irmão

minaçãoajuftada côo parecer dos mais paraadelpedida da fua prefença, Ihero*

os do menor numero taco fe fatisfaziáo gcu, que o deyxaíTe ir,& que elle, &
do juizo dos outros 3 q cambem parecia mais o feu amigo voltaflem para Pariz.

juizo feu, & nao tinha havido mais dif-

creparicia , que a do tempo neceíTario pa-

ra fe ouvirem os votos de cada hum.

54, Pouco depois da fua íahioa de

3Vleíun,deulhes cuydado húa apreíTada

carreyra de dousCavalleyros, que os

§ a III.

5í

enfermo S) Francifco Xavier, fem poder

'hiaóbufcar>& em quanto não chegavão, continuar© caminho que levavão; por.

-algum temor-fe-ientia entre os peregri- queperguntadopelacaufadomal,que o

nos. Porém virão logo , em defmontan» detinha , diffeo que por íua grande -hu«

do os deus -apreíTados Cavalleyrcs, que mildadequeria encobrir,& até alh' tra-

hum delies eia hum irmão do Padre Si» zia oceulco. E foy hum demaíiado fer
'•

mãoRodnguezjqueabraçadocomdie;, vordofeu generofo efpinto , com que
& derramando muf tas lagrimas, lhe ef- elle para faúsfazer pela vaidade ,de que

-t ranhou afcpàraçáo- dá íuâ companhia, em algum tempo (elevava na deíireza,

não ha-vendo nelle mais alivio , qííe o vi- & forças do faltar , cingio as coxas com
•verem- juntos , temperando as faudades huns cordéis de amiudados nòs táo

'da Pátria. Còmo-vos animais-, lhe dizia, apertadamente, que cedendo a carne â

a deyxar a nofia amada mãy íetn os dous eítes cordoes pela agitação dos paíTos,ti»

Êlhos,que a acompanhavão : íem ; hum > nhão elles entrado tanto por aquelias

porque vòs a defamparais-; & fem outro, partes docorpo,que não podia jà darhú

porque eu antes a deyxarey ^o mefmo paílo.Com efla primeyra noticia febre-

defamparo/Qoque ir a Portugal a dar- faltados os CGmpanheyros<j> quando paC*

llte efta t rifle nova ; que temo lhe tire a faraó s ter a fegunda na viíta das feridas

abertas pelo csrculodaqut lies laços, fo'

bre a entranhavel dor do coração de to*

dos, vendo taõ proílrado a Xavier feu

cordial companheyro, osproíirou a el-

vidar E fem poder dszer mais, porque o
'fentiméto,& as lagrimas o emmudecê-
rão , o amigo que com elle vinha, conti-

nuando a fua mefma exhortação, conde-

nava ao Padre a refolução de deyxar a !es a defconíiança de o levarem comísgo;

fua máy,& irmão, por ir feguindo a huns porque hum Ourrgiaõ Francez,admíra-

vag, bundos, enganados por hú homem, do de que houveffe rio mundo quem com
que fempre andava accuíadojà pre?o

;& tanta crueldade fe enfermaíFe a íi mefmo,

jà folto
s
& fempre odiado.Ê rematando a moflrou o evidente perigo da íua vida ,

lua oração, lhe diffe, como quem o argu- dizendo: Que fem íe cortarem aquelias

hia de menos advertido em deyxar a húa ligaduras, nada podiaó obrar os reme-

mãy íen o filho criado nos feus braços; dioscla fua arte. £ que para ellas fe cor'

que agora depois ce ouvir as razões de tarem , era neceíTario cortar primevro
feu irmãoit. fficientes a abrãdar pedras, pela carne, que ]à unhaõ profundado,

feria conhecida imprudência perleverar acrefeentando fe húa crueldade íebre

r.a rnsfma determinação , &ir adiante, outra, & ficando impoílivei acuradehú
deitado de todo dos 'aços do leu pro- taõ grande mal,havendo de íer o reme*

£• rio fangue,,& cortando pelos da natu» dio outro mayor. E eoncluhio defobrt:

gantío-fé
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4í

-
gnndo fede afílftir ao enfermo

}
porque cioosrepartio pelos rlousBoípiraes delo do Ceo lhe podia vir a medicina, & a Veneza, como por outros tanSetíaude

.,
correndo por conta dos que o tros das fuás admiráveis virtudes &cuviao
a
Oração, em que a pedidem a gloria de quem os havia efcoihido \ &Deos.Affim.ohzeraõ todos, &juntamf. dado exemplo para todas. Para oHofpi-tecomellesomeímoXavier

, atormen- ralde S.Joaó,ôc S. Paulo , foraõ cincotadoma.s da pena, que affligia aos com- onde ordinariamente aífifl a Santo Igna-panhevrOS,d que das dores , & lua pro. cio , & os outros foraõ para o Hofmtalpna afrlicçao. fc recorrendo ao Divino dos Incuráveis, que coube por forte a SMedico com eíhcazes rogos, &conti. Fr.ndfcoXtvia.EiodaOT«3hã
nuadas lagrimas toda aquella noy te j em nos exemplos do Santo Padre , & as at-amanhecendo o dia

, viraõ aos cordas tenções no exercício da charidade &de pedaçados em terra & das feridas mortificação, queneítas du efeofastnao virão raíio
, porque havia crendo merecimentos faõ as fil^SSE3S£

d2d, c K
3Va ^ Um

r
a
P
C 3 PrOÍUndÍ ' Era Para indignamente admirada™ o

o

^cto,n^aid^ a,to riadelgnaciofvendofe retratado?ouhouveíTe
,
íe deyxava ver. Ao repente çômo reproduzido o feu efpirito na 11deita faude acompanhou também o re- roicas virtudes dos feus Companhey.pente das orças de Xavier,& raó vigo. ros.Serviaó todos aos enfermo?daqueí

rolas, que logo fepoz a caminho com os Ies Hofpitaes,comomuytocuydadoros.vais companheyros
, dando todos infí- enfermeyros, confiderando em cada hanitas graças ao Author de hum,& outro dellesaChníto/porcujoamorfehaviaõbem,* glorificando fe o Santo Pa

f

tnar. obrigado a taõ ardente charidackadeh.n.sTirtudes dettófantos filhos, & mmiíirandolheanlm comer, Comô os
,

tao beneméritos dos Divinos favores. medicamentosa fuás próprias mãos &
f> fl *• /d .-1 I fl A f»v m.•A r*. .. _ _ - ^. tf _

CAPITULO VIII.

Continua* fe amefmamattria da glorifica*
çao de Súnto Ignacto em feus L ompa-

nheyros^depois de principiada a
Fundação da Qompanjoia.

jT- I.

5*

eftas fe empregavaõ em lhes varrer as eí-
tancias dos feus pobres leytos , fazer as
camas, alimpar os vafos immundos- em
outras horas em os confolar nas fuaE af-
flicçces, aliviar as fuás triíiezas , asen-
taraoíofrimento,affiítir às fuás calbe-
ceyrasdedia,&de noy te, com incahf*.
veldefvelo, comoofariaõ as mais amo-
rofas mãys. Eos que eraó Sacerdotes os
difpunhaõ para fe facramentarem , & fe-
gurarem a íalvaçaõ das fuás almas , íera
ficarem depois de mortos os feus corpos
deítituidos da mefma charidade

; por.

,
Epois de terem chegado a Ve.

^,^ neza os Companheyros de acmeumos as meima charidade
; por.

Santo Ignacio, naõ fó os féis
, que havia que efíes mefmos enferrseyros os amor-

deyxado em Pariz , mas também os ou- talhavaõ,& enterravaó,foccorrendo de-
tros três, que o Padre Fabro havia ag- pois as fuás almas com multiplicados
gregado ao mefmonumero , como jà te- fuffragio*.
mos dito

;
determinou o Santo Patriar- ?7 Efíe era o exercício commu de to •

cha, que íeus Companheyros foliem a dos/endoo primeyro, & como cada huRoma a pedir a benção do Summo Pon- delles o feu Santo Padre : & entre os â fe
tifice, para pa (Tarem a Jerufalem. Mas no íingularizàraó nos extremos da chari-
entretantoda efperade tempoopportu- dade,& mortificação, foy hum S.Fran-
no para a jornada de Roma, Santo Igna- cifeo Xavier, que aflimeomo tinha co-

ineçado
it
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meçadoa fua carreyra com aquclíe alen-

tado efpirito >
quando fe pozem nico de

perder a vida pelos apertados laços dos

cordéis, de que jà diflemos 5 também hia

continuando o meímo caminho como

quafi homicida de fi mefmo , para íatif-

fazer a obrigação de filho daquelle Pay.

' Entre os enfermos do Hofpital,onde aí-

fiftia Xavier , haviahum de taõ afquero.

fa enfermidade, que naõ fe chegava a ver

fem provocar violentos horrores davif.

ta, & hediondos aíTaltos do alço , como
experimentava o charitativoenfermey.

ro, achando fe de fa fiado deftes inimigos

da natureza,& quafi jà tendido a elles ,

porque naõ curava do enfermo com von.

rade, que naõ foífe repugnante. Adver-

tindo porém neíia frieza da charidade ,

íe foy ao enfermo, levado de ardente ef-

pirito, Scapplicando aboca à mais po.

drc chaga do feucorpo,lhe foy chupan-

do as matérias, naõ para fe retirar apref-

fado,mas para íe deter com pauladas de-

moras, como fe goftàra algum deliciofo

licor, até que vio jà vencida a natureza

pelas armas da graça , fahindo deita vi-

toriofa batalha taõ favorecido de Deos,

que havia íi Jo o Author delia ;
que dalli

por diante as chagas de femelhantes en.

fermos eraõ para elle as mais odorífe-

ras rofas,& de mais jucundas viftas.

58 Outro dos Companheyros de

Xavier, & também do feu efpirito , ap-

plicando certa medicina a húa horrível

chaga, que nas coftas tinha hum enfer-

mo ; vendofe do mefmo modo picado

da repugnância natural, também a ven»

ceo chupandolhe a matéria. E outro fen«

tido, de que naõ quizeíTem receber no

Hofpital de S.Joaõ ,& S. Paulo a hum
leprofo, por naõ haver jazigo de cama ,

em que o pudefíem curar , o levou para a

fua, permittindo Deos , que amanhecei,

fecuberto de lepra , & fem a companhia

do leprofo ,
fpor haver defapparecido,

Que fem duvida feria algum Anjo , ou

quem o podia mãdar,para honorifico Iuf»

tre daquella charidade ,que também foy

brevemente remunerada , porque na ma:

to Ignacio de Loyola,

nhã do leguinte dia fe vio reftituido á

fuainteyra faudeeík charitativo lepro-

fo.

59 Admirando-fe muyto os Sena-

dores do que ouviaó ,& muyto mais do

que depois viaõ, indo aos mefmos Hof-

pitaes a reconhecer taõ heróicas virtu-

des, que naõ fólouvavaô com devidos

elogios, mas honravaõ cooi frequentes

lagrimas jdiziaô,que em cada hum da.

quelles enfermos viaõ a hum S. Roque ,

por haver elle dado os mefmos exem-

plos naquella Republica,onde lhe haviaõ

confagrado hum fumptuofo Templo. E

foy taõ fuave ,& cheyrofo o exercido

deitas virtudes em Veneza ,que fallan-

dodelleoPadreLaynesdez annos de-

pois, entendia, q ainda exhalava aquella

ardente charidade : fíaãenus Venetiis

ejm odortsfrag íântiaperfeverat.

§. II.

60 T? Stando affim oceupados os fer-

[^ vorofos Padres neftes exercí-

cios de heróicas virtudes , determinou

Santo Ignacio,que elles foffem a Roma a

pedir a íanta benção do Pontífice para a

fua navegação de Jerufalem, ficando elle

cm Veneza no entretanto da fua ida, &
volta, por haver certo impedimcnto,que

ainda o detinha na continuação do gran.

de ferviço,que fazia a Deos no Hofpital,

onde então eftava. E pofto que o Santo

os não acompanhou com a peflea , não

deyxou de ircom elles no efpirito tanto

antes communicado, & com o viatico

das fuás preces diante de Deos , que af-

fim no caminho, ccmo cm Roma lhes

affiítio com a fuaprovidencia entãobem
neccfíaria.Santo Ignacio os repartio de

três em três, hum Sacerdote com dous,

que onão erão,commungando eftes to-

dos es dias, & ouvindo as MiíTas dos

Sacerdotes, fem fe feriar nos mais exer-

cícios de Qraçaó,8< aétos devotos, co

mo o haviaô feyto no caminho de Panz

para Veneza ; & nem padecerão menos

trabalhes nefte, que kvavaó deVeneza
para
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para Roma. Caminharão a pé mcndigan. to, que em ta! cama, como a cfferelldoporcfmclasoviarico ncceflanoimas doquelosofcarreDcndcn f! ?'
cfletaô limitado, qucfobreojcium vo- ^£&^^J^lrintano de todos os dias, muytas vezes -em algúa grande tcnVacão oír rm LoUziaôdepaô, & agua. As chuvas da. W^ã^â^SaSS^SS^Sl
queletempoosincommodavaôranro,q tomaraca^uS2f2por talta tíe abrigo para enxugarem os cobertura rír £,,,r>

acrJ<b*em mais

vcflidos, com tHes molhados feVeco aSortS *!
• u

P
r '^ a

í
C Panno de

lhiaônosHofpitaes,ou em a!g m p" ™fc^ ^ eDfa>

lheyro, & tal vez ainda íem eflf «paro £ndo oSS £Í r5 P
>?'
^™"'

delcubcrtos ao ar, ou de dia, ou de nov° elie rcr rífXf I f
9"?* "°y tC '&

te. Caminhando p,r« Ravina por três pcUZauc^T° ^f^*
dias mteyros, nem hum bocadode pai ro HoTpkaT

""* d° Prmic*
tiverao.com que pudeiTem tomar aleu 62 OmefirnP^^c- - j ,"

.lento
, & por falta deftc, & fobra cS depois pedindo ef.o &? T^penitencias , que nunca devxavaó hn.fi *Jui! Fí-

S jG a 3 & chegando a

dos Apoftolos, que por falta de paõ fe to de .lofi». tZ,-
Pal"ras

'
& «efenvol.

alimentarão com eípigas de trilo. Ertt no mefmn fnft
S0CS- £ ,°rJ

nand0 a fairfe

contràraõ hum rio fque havia ínunda. SSftSSS ££'*' P3" «?"'
docomdemaíiai&por não haver quem deocómSeffirlrfT '

•

rcPrchcn-i

os paffaíle fem muyta dtfficuldade cí. au^li^ r'? tWnnsta&cs>

ta naô pudéraô vencer no tranfito det Z dlTrt *
Í3s'kda^'^o a mu'

§
íasla|oas> &cami„hâraóhumdiato «m^ttoSÍSf"f*^"doporagua^em maisaumento,queode ^ZpTX^nt' "10^

num bocadode paõ.quetomàrafin., m, J>^J A
or<

3ue
,

n° tempo em queo
nhãdefledia. fiS&tKTEKS? 5«m??7" "*"«»*

' "vefttdo
vaõ tantoeftestrafaalhos, quar°ó os re- ^l'*'™"9* ' 1**^ de Reli,

creava ogcíto.comqueosp d °a° £ fiften'%Ã9**t*&«,*l*> ' *•
amor daquelle Senhor^ue p

P
r feu amol «3? 5&•^Ç^í** fcrÍmP3f -

delles o, havia padecido mayores. defan^Tí^"!38 mulh««.M,s

6. Enrradosem Ravenaforaõabuf. devSoM2S^ht?***'* 1»*
car a apoíentadoria do Hoipital que e« Sr™Til

c
.

OI*ec
ido'

v'° como mais
o feu cíommun, agafaiho

,SS £S h""^ ** ° f™° d»
taoimmundo,í<offenfivodoolfato,co! fia Krfrmo hedionda a cama que fe deu a tre, fr,s „,,,

Erafumma "pobttzadcflesnof,'

maiíneceffitados^por mó haver outra r?Z 8 m°8'& P°r i<Ib ™Vt° diffi-

Evendoellesa aíqLrofaro pa nter.o
' dílSS^4 ?", fUpP'ircm a fa,M

que a cobria, & os havia de ríoarar • rf

"»a"co,que não levavão ; vendo fe

les da íncommadtóadT, qu?cnu/ os" IZT^t"^/ ''^ « limi"í
apertava

j fazendo de taô gnndS %Zt*F&° feu
,

ufo ' como canivetes,

dadejmayor virtude "S«5 ^ í'"
lvanl

,
nhas'&algOa pequena partedó

mortificação, & não p raSi Eh lVn
°' P-"

,

qUC 0S *****W-
Padre Simão RodngSez , nâo ™d?X encontravao algum rio. E cafohouvc
vencer arepugnancfadanatu°eSnuiz *£?*? '

°ndc "h^ofe
. jí perto

antes recoflatfe no fobtadò «to £ í
a

"°l>
ft
?"

,

que dar a h5 barW-auoaoapolen. ro, que por efmola os não queria paffar;

03. %
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A cg Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

fovhumdellesà Cidade empenhar o fcu porellascaminhavaõaRomaapè.&pa-

^uK"haveroquc«ídevi.dara decendotanto por alcançarem doPapao

quem os paííava j ficando os outros cm perdão de codas-

reféns em quanto fe lhe naõ dava o em*

pendio pa&eado ;do qual empenho fica-

raõ depois livres, pedindo todos eímo-

Ia, para fe defobrigar o Breviário, & dã-

6*y Finalmente aviftàraô Roma,&
logo banhados de fupericr devoção fau-

dàraó de longe aquella Santa Cidade; &
Lavnes por reverencia do illufíre thea-

la nara leoeloDriiiar u uicviaiiu, e* ua- *-«•j"~- r » v. ti j

feKrtto»\ cucre* U6 pcb.es tro de uneos=res.^ "dhd-
comoelles.

#. 111.

Hegàraõ a Loreto , & na cafa

da Máy de Deos fe detivèraó

as vjdas em oblequio doRedemptor do

mundo,entrou defcalço,derramando el-

le ,& os mais, as lagrimas que fazem

correr dos olhos femelhantes goftos- A
lua primeyra eftação foy a dos Templos

de S.Pedro, & S.Paulo j & depois fe re»
iMay

/nT^aDreí^ça colherão no Hofpualdos Hefpanhoes

r^V-Trí^oí & Tacri
P
ficanSo- os Padres da meíma nação

,&> o
da Rainha dos Anjos ,« íacnntdiiuu

«,,-rra rfns Francezes . forão
lhe a íua devoção fuaviílimos obíequios, Hofpital, que era dos Mncezes ,

torao

& logo profeguiraô o íeu caminho até

Tolencino, aonde chegarão jà alta noy-

te,& por naò haverem pedido antes ef-

mola por caufa damuyta chuva, a pafla-

raõ fem comer coufa algúa. A hú de três

companheyros, que hiaó mais adianta-

os Padres Francezes. Mas villtadas jà

todas as outras efíações, & edificados

todos os que viaó os feus exemplos , 8c

fuaves praticas 5 os Hefpanhoes ricos,

que alli fe achavão,fizerãorecoiher a to-

dos parao feu Hofpital de Santiago,aon-S^^s^^si *?rdava& ° fuílcnt0 neccflano

fi^.^^^S» 66 EftavatambememRomaoDou.

S
C

vSd °hS
'Z^luttotóS tor Pedro Ortiz , que antigamente era

meyo à£™*™^l»
fl a SantQ , j & temla0 os

SS^^^^Srín, p
P
a

P
dres,que Porcon(ervar

amefmaop.

dolhe a maó , iem lhe dizer palavra , lha pofiçaó lhes feria a elles contrario. Mas
dolhe a JMo »™ " 'c " ^

deía

'

&eos , como fenhor dos corações dcjto-

^ISSS&SS^^o doS,o\inhajàtãomudado que em os

mefmo^queoshaviaUvradodorif. vendo, não com palavrasafperas.cn fem.

róckvid uSiandõ hum Herege , & Cu- blante carregado ,
mas antes com pnmo.

SLmMmving.nçidcoh^cran rofa benevolência os tratou na prefença,

r n^encTdo

n
emhua HfpW &«noft«. *™?ff^f™±SS

do as falfidades da fua íeyta , os havia Pontífice Paulo III. Porque tez de luas

ameaçado de morte. Deraó logo todos

graças a Deos,muyto agradecidos à Di-

vina Providencia , que taõ promptamen

virtudes , & letras hum compendiofo

elogio de todos, dizendolhe a intenção

que os trazia a Roma,& encaminhava pa.

* os foccorria nas horas de neceffita- ra a Terra Santa a pregar , & a morrer

^íi^mwandooquclhesbaftoupa. pelaFé. Edefejando ver elle a, Varces

ra a 'cVa ScUa noyte,& foccorrendo tio bem opinados , os mandou trazer a

^XSSS^fW*^ fuaprefença, Paraos ojljto.
raõ o fe u caminho. E havia fido efte taô tempo da mefa, como coftumava fazer ,

S2fiS^Sft compadeciaõ dei- danSoellemeímo os pontos da matem

efos queo^viaô, chegando a crer ,1- ^f*gS^
guns, que elles deviaô ter dgfi* s gra. tiz os levou^dl

^"SdaPÔntifee
viífimas culpas, &;queiparakM^iw fatisfizerao tanto ao.gofto doPontince



Livro
com o profundo da fciencia,5c edificação
da modeítia

\
que no fim da meia, ôç dif.

pura moitrou com a acção dos braros
abertos

, quanto lhe ficavão dentro do
coração no elogiocom que os defpedio
o agrado merecido pelas luas prendas -

promettendolhes toda a graça, & favor
da fua vontade.EreíponJendo e!les,que
íopediãoa fua benção ,& licença para
paifera Paleftina,aonde defeja vão ir, &
viver attendendo à converfaõ dos infiéis
liberalmente lha concedeo

; ma s adver-
tio.

, que por entaô naô poderio fazer a
íua viagem, porque a impedirão as ar-
mas da liga contra os Turcos, que orne f-
mo Pontífice, Carlos V. & a Senhoria de
Veneza eítavaõ movendo.Mas,quelhes
dava faculdade, para que ignacio, & os
mais que ainda não erão Sacerdotes , fc
ordenafTem em três dias feítivos

; & cõ
Salmeyraó difpenfou na idade entrado
nos vinte & três, que ainda então não
contava. Efemqueeíles pediíTem couía
algua,lhes mandou dar íetenta efeu-
dos para o feu viatico , os quaes juntos
com cento & quarenta , que lhes deraõ
alguns Hcfpanhocsifizcraõ paííar a Vc.
neza fem cambio, paradellesfe valerem
na viagem de Paleírina, vivendo depois
deefmolas, & admirando a todos com
taõ raro defintereííe. E com eík fe def-
pediraõde Roma ,& tomàraõa pêo ca.mmho para Veneza, mendigando o ne.
ceiTarioalimentoporefmolas,

affimeo-
moohaviaõ feyto no caminho para Ro

CAPITULO IX.

De Santo Ig naciog lorificado defde o tempo
da confirmação 'da Companhia.

§. i.
'é

67 Y^%
E
>7Xando Sant0 Ignacio re.

, . JLJ partidos alguns dos feus Cõ-
panheyros pelas Univeríidades de Ira-
lia,em quanto dkhia aRomajuntamen-

Sexto. .

te com o Padre Fabro, &Laynes,a offe?recerem as fuás vontades ao Sua/mo Pó
trfice, para que difpuzeiTe delias em fer"
viço de Deos, por íerjà perdida a efpL
rança da fua peregrinarão a Jeruíalem •

logrou nefte caminho hum dos ccleíTes
favores,com que Deos coflumava glo-
rificara cftc íeu fervo. Em quanto elle
caminhava levado dos defejos de veriacumprida a Vontade de Dc0Sj & Q fím j

nn
3

A
r/dhld0 Pan 3 fund*9*à danova Ordem , que mandava vir ao mun.

dojhiainvocandofempreaMaria
San.

timma, para que intercedeíTe por elle a
feu bemditoFilhoJESUS,jà que nar*
fer Soldado de FEsísohaviac&do!
trazendo também amefma fupplica aoEterno Pay,a repetia muytas vezes jà fal .
iando com Deos, jà com a Rainha dos

TrTuq Tpre com a Companhia deJESUS na boca , aílim como levava aJESUS nocoração-Atéque em hum dos
diasdcftcsfcus deíejos, adiantando fe
aoscompanheyros,entrou cm húa Igre
ja deferta, &quaii arruinada ,que eífava
junto ao caminho, diíiando ainda al2uasegoasde Roma :& pedindo alli cõ mais
intefofervor ao Eterno Padre, a JESUS,& Maria omefmo que no caminho lhes
vinha pedindo jfentio no mefmo tempo
ocoftumadoincendiode amor, que ex
penmentava

, quando Deos o queria
elevar ao gozo de algúa fiuviffima do.
Cura da gloria.

68 Porque arrebatado em hum Di-
vino extafi, vio no meyo do immenfo
efplendor ao Eterno Padre,& ouvio,que
íailando com o bemditiíiimo Filho, lhe
encommendava a Ignacio , & aos feus
Companheyros, para que os amparaííe
como a fervosmuyto feus. E qUe então'
obenigniffimo JESUS, pondo os olhosem IgnacioJhe aflegurava aquella pro.
teççao encomendada , dizendolhe eiras
palavras: Ego -vohsRom* propitinsero:
Eítay certos , que em Roma haveis de
fer muyto favorecidos de minha mão
Notou porém Ignacio, que em rodo o
tempo deita celcítial vifaõ carregava

Q3 V Chrifto

vi
;

l'l'



I

fida do Tatriareha Santolgnâcio de Loyola,

Chrifto fobrc os hombros húa pezada 70 Profeguindooieu «flunho/jlic.

Cruz & S luntamenteellefe fentialc gàráo a Romano mez de Outubro de

VaXoíaSs entre íioppoftoS,huns mil quinhentos tnnta fcfcte: & offere-

de temor"outros de confiança : tanto eidos logo ao Summo Pontífice Paulo

deS™ como outros £ confu- III. para tudo o que foffe do íerviço da

faõ cor íe ve/na melmahora de favo- Divin. Mageíkde, & bem da falvaçao

rec do por hum certo modo temerofo
• das almas , precedendo pnmeyro abe-

eníendendo que aquella Cruz também oigna benevolência com que os recebeo;

ca Salobre tík hombros,* os dos paffou depois aos agrados com que
,
a o*

SSSSSÃite^pAi nomefmotê- ouvira difpot ar, mandando Sua Sana.

noL pSeíTa de os favorecer em Ro- dade, que leffem publicamente na Sapie-

SfcKftrm opprimido com o pe- cia, Fabro a íagrada fcfçmuraA LaynesSS Cruz j £ no meyo deites a Theologta Efcholaíhca. Ambos com

6o E ficando Ignacio difeorrendo fatisfizerao o gofto, & cumprirão o leu

fobreoquevira;& entendera, não te. mandado, indo nomefmo tempo muvtas

ró
0°tormlntos da Cruz , confideran- vezes chamados ao Palácio Pon ificio,

do aSS amparo » & mais defe para os ouvir difputar, íem que elles fe

KSSS^^líàlka^ do efqueceíTemdefervirno mefmo aopro»

que o alivio dl íeu peio. Como o favor, ximo com doutrina
, & exemplo;* pnn.

raUhaviagoZado,lhevieradasmãos cipalmentelgnacio ,quetodo ofeu em-

deDcos, dcJESUS,& de MARlA,para prego, fceftudo de todos osdias appli.

S^á&ç«SU*teAè|^ cavanasliçóes,& praticas do cfpigio,

aboSadizeitanto , quanto lhe ardia o exhortando,& encaminhando aos|fieis

coração. Agradecido ao Eterno Padre paraDeos.

pelo haverencomendado a JESUS, & a

JESUS por lhe haver fegurado a lua pro. 3\ *»

teccáo.ÔcaMariaSantiífimapor lhe ha.

Setradoarecommenda^doPa. 7 i |^Hegava-fe ,a otempo de ver

dre,& a protecção do Filhoitodo fe abra. \^j Santo Ignacio em Roma aUi-

zava no amor de cada hum , & facrifica, vina promefla da protecção de Chrifto j

vao feu coração a todos. Affim difeor. & nefte tempo a hia Deos fignificando

ria fcfeelcvava Ignacio ,
quandoche. por myfteriofasvifóes,quaes forao duas

càraõ os dous Companheyros Fabro ,& que teve o Padre Simão Rodrigues ,
fie

Làvnes.que o viraõtaô banhado de go. ambas com a reprefentação do melmo

zonorofto,quantooeftavaaalma ; clie íentido, Vio na pnmeyra hua crefcida

lhes diffe logo em poucas palavras o my .

fteriofodaquella Vifaõ, & defereveo de-

pois o incomparável do feu favor. Naó

fey , Irmãos meus, fe imos a Roma a

crucificamos , ou a gloriamos ; mas

vinha , mas em algúas partes viciada a

fua cultura, pela haver alterado o vene-

no de certa herva nociva ao feu fruto,

murchando-fe as parras, & fecando fe as

cepas. E magoado à vifta defte deftroço,
crucificamos , ou a gloriamos ; mas cep**. ^ u*»**»».? . *~ -—--,-,

fey de cerco, que comnofeo vay Chriíto, logo outra de grande agrado dos mel-

ei là o havemos de ter por nòs.Econtan- mos olhos o hvroudo feu fentimento;

dolhe o que tinha V1fto , & ouvido entre porque nafeendo repentinamente hua

osaffcflos da confufão própria- por fua fermofa vide, que chea de folhas, & fru-

humildade , & os da confiança na Provi * tos hia diíSpando as hervas deftrtudo.

dencia Divinafempre para elle propicia, ras da fertilidade da vinha
;
entendeo,

Os animou à fugeyção daqutlles traba- não fem luz fupenor, que aquella vinha

lhos , que Deos lhes permittiíTe para ler- era a Santa Igreja aífligidiflima então

viço feg. P
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por muytas Cidades.Sr Reynos do mun . eomo os braços da vide <hi<- ,ft,„ <V
docomopeihferocontag.odeherefias, por <,ua fiS o«6 c da d^& mortal veneno de vícios : & que a vi- abundantiffimos frutos deil?^de no raefmo tempo nafcida,apagl„do,& lobos, &SX*?*
extmgu.ndoos nocvos arbulfos , que nhodo Senhor^tazendo s/emJs rf

'

como togo lento hiaõattenuando a bel- cultas, & barbaras o "remada Sn»leza da v.nha , era a Companhia nova. Igreja'
" * San"

mente nella plantada peia poderofa mão
do feu Lavrador

; a qual eíkndida pelos
mefmos campos infeclos com feytas , &
peccados, havia de cultivar as lavouras
Euangelicas, para não prevalecerem cõ-
tra as portas do Ceo as do inferno

§. III. J?;

73 Significado defta arvore da fe .

gunda vifaó ^&odaquella vi.'
nha da primeyra do Padre Simaô

> que

ma de frutos
;& que das raize^do ne lt ™t *^^?30 do &« incompa!

nafeia hfla v de^aqu ffubTndo I ín
"^

g°f°
efPerado P°* tanto tempo,

trando^SSS^ ^SrS^^^cava com ella fem a foltar dos laços. E Tf 1 Ç"^ * tÍCjad° com tant0 *

comoa luz da primeyra vífaõc , meí r ,

*' &
"t??

Cm tanta Peniíen '

ma
, que a da fiSgunda, entend

" aZt ' '
tmtOS tr*Mh°S > tantas Perfegu**

arvore fe reprefentav TlgrcTa &Ta v? *"# ^™ F? ** tantaS afronta^
de. Companhia SKÍS3SáSS5 ^;eTrdâd0aIcrneílaHÍftoria^^M*^ L

Ua^da- E [e fizermos tomar outra

para nunca fe apartar dd la &?S ^^da
Í° eIfado das/onfoiaçôcs da

fempre.Equanto
P
acertadas foraõ a?In S?

bemdita alma, quando vio confirma,

telligcncialcom queeíle HuSofilhn A ' Ç
omPanhia >

dl8am°s ^juílados a

*jC$í«dffls5^íS2 ^^^^P^eSimaõ, que
fuasviíôes ,jàotem viftc oním o ,

° dl
.

adac
/
onfirma

§aodaConípanhiaí foy

taeíWa taõeLgaSo, ijSSSfâ X^SSS^^^^
fe foy refcrmandot& a Reliail r£h* \

Vlf?' Affim como Pod^cmos cha-

licaríorecendo^of«JfiSoSSS SEfE^^*^ ' & 0S
da Igreja o eílaõ publicarcte Oín d°

Companheyros fizeraõ os primeyros

I V. dizendo • EíksoSSSfST?° ^ dla da COnceyÇã0 da Conipaiia j

filhosdaCta£^ Por ^opnnieyroJemquefehiadifpon:
do à vinha do Scnhcí ô u\Zos Z ~° ° fchcíf™ Pa»° da ** confirma-

trazidos à hora^SSffi W^qualjã o Dragão do inferno, até

do taõ útil,* provevtofa "ente ,

'
*Í °PÇ°ft

?
para ,he devorar ° f™-

fó tem pro urado ZTncTlU* r™ f
0> "1° P°dc efcurccer as ,uz« em que

nhos,m
P
asram^maT^^^ ^gerado, & depois nafeido. E Ãm

propagado em outras partes Fh-n
' ^ " í"nClfc0 XaVÍer ° dia dcãQ

vel quanto ha aprovev? do eíia O H FSXFS da^Pa"hia, quando aon.
em pouco tempo,& quanta utiliS?

™
lí '?

Cntâ° CÍWa aufente dc ^^

ções

II"



i:

m %- Fida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

cões,que C2da dia recebo da bondade de pobreza risa, o canveyro livre , a humil-

Deos , tenho pela mayor de todas , ha. dade gioriofa , & o amor nobre a JESÍJ

ver fabido, queo lnftituto da noíla Cõ- Chriíio crucificado. Vcrdadeyramenre

panhia ha fido approvado,& confirmado íempre que me lembro da fermofiífima

por authoridade do Summo Pontífice. FiloSofia, cujo magifterio tendes fempre

Dou a Deos immor taes graças,porque o vôíoutros prompto ; conheço o bem,que

modo de vida , que revelou em fegredo perdi faindome delia: & finto,que me ac-

ao feu fervo,& noífo Padre ígnacio , ha eufa a minha confciencia de negligente ;

querido fe eftabeleça pelo feu Vigário

para memoria eterna da poíkridade.

CAPITULO X.

porque no breve tempo que ahi eíiàve

me náo aproveytey com mais cuydado

de tão opportuno enfino. I fto he o que

diz Canifio ,8c o poderá dizer ainda o

mundo todo , fe confiderar em cada hum
daquelles filhos de ígnacio hum eípirito

Santo ígnacio glorificado depois de eleyto Angélico defeido do Ceo( hum Rafael

queremos dizer ) a curar as cegueyras

dos enfermos da terra; como curou a de

Tobias aquelle foberano Archanjo-

Geral da Companhia.

74« \3 ^ra g^or *a ^e ^anto ígnacio di«

j^: remos agora algú í parte do

muyto que feus filhos obravão neíte tem.

y& E exemplos davão femelhantes a

eíte,aquelles homens Angelicos,ou An»

}05 humanos em toda a Roma 3
onde hum

dos exercícios de que mais leedificaváo

po, animado então aquelle corpo da nova todos,era a aífiftencia dos filhos de igna*

Religião, pela alma quenelle infundia a cio nos Hoípitaes. Em hum dellesmow

maravilhofa vida do feu Fundador. Do reo fervindo aos enfermos hum irmão

mefmo modo que vivem as arvores por do Padre Laynes por nome Marcos
j
&

virtude das influencias do Sol j & todas foy o primeyro filho de ígnacio, que de-

como a fua alma original lhe gratificão pois de confirmada a Companhia fahioa

efte beneficio com a abundância dos íeus gozar o premio da fua charidade. Do
frutos. qual fe conta, que ouvindo dizer, que

75 NaCafaProfeíTa de Roma onde feu irmaó havia entrado em húa nova

vivia Santo ígnacio, a vida de feus filhos Ordem de Clérigos, & temendo naõ fof.

abrazados em amor de Deos<, & do pro» fe efta fua refoluçaó de eftado de vida ,

ximo, era húa fueceffiva gloria do Pay, perigoía occaíiaõ de cahir em algúa das

que os gerou em Chrifto JESU , a quem herefias daquelles tempos ;
rezara por-

tanto o Pay , como os filhos defejavãò três annos o Credo, como querendo cô

imitar. Nenhum fe defatava da união afuaféfeguraradoirmaõ, porquemoí-

entre todos,& efta fazia , que as vktu" ferecia a Deos a proteftaçaõ dos artigos

des de todos pareceííem virtudes de ca- daquelleSymbqio da Igreja- E, vindo a

da hum : fem termo nas mortificações Roma, naõ fem intervir a difpofiçaô Di-

publicas, final de não fer limitada a das vina, para ver a feu irmaô, o achou reco-

payxóes interiores. A charidade os obri- nhecido no Magifterio da Fé hú acerri*

gavaaferviremhunsaosoutrosj&ahu- modefenfor do que elle repetia nos feus

mildade a pleytearem a preferencia dos Credos ; & também o ouvia,como a feu

officios. mais bayxos : & a aufteridade a coníelheyro,para elle entrar na Ordem

viverem mais do efpirito , que da mefa. dos mefmos Clérigos , fazendo primey,

O Padre Pedro Camilo eferevenda a hu ro os 6 xercicios de Santo ígnacio. Era

dellcs,& neíta occafião louvando a to. ainda Noviço,quando com os mais foy

dos,lhediz;Neíla efeola fe aprende a mandado ao ferviço de hum des Hoípi-

taes
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tacsdc Roma , onde com o feu fervor
apreífou a ditofa hora ãa fua morte , ap
pat tcendo logoaoirmaõ,& dizendolhe,
que confolaffe a feus pays nefla fua au .

ícocia mortal, com a certeza deeílar jà
gozando da clara viãa de Deos. B dl-
valgadoentaõcíié exemplo da liberali.
daoe Divina, vendo .fe nelle taõ larga-
mente premiados os merecimentos dos
fi.hos de Ignacio

; eraõ muy tos os que fe
ammavaôafervir a Deos , guiados por
taofantoPay de famiíias;ôtmuyto con-
tinuada a gloria , que nas fuás acções ihe
davaoíeus filhos, naõ fò os de Roma ,mas também os que em diverfas Cida-
des affiíhaôà fundação de novos Colle-
gios, habilitando-fe no mefmo tempo em
aíguas Universidades mancebos idóneos
para os eííudos das feiencias , como me-
yos para os empregos do Divino fervi-
£0.

§• IL

Uytas, & muyto Singulares

^ v «*, foraõ as demonílraçóes def.
te argumento, com que entaó admirarão
es filhos de Santo Jgnacioem Coimbra
noprtmeyroCollegio, que teve a Com-
panhia

, & fundou nella o Padre Simaô
Rodriguez com a Reai maõ do ferenifli-
mo, & magnifico Rey D. JoaõIII. Por-
que nao fallando nas extraordinárias pc-
nitencias,que os filhos daqueile Colíe-
gio faziaõ das portas para dentro,& ou-
tros exercícios do feu fervor domefti-
co, aquele via fora, era de incompará-
vel medida. Os de mais nobre nafeimen-
toíahiaoao publsco da Cidade raó def.
preziveis no veftido , quanto cllcs que-
nao ler oefprezadores das eílimações,&
íauiios do mundo.De noy te íahiaõ a bra.
dar peias ruas,& pwç3Sí intimidando
aos peccadores côas memorias da mor.
ic, rigores do Juízo, & tormentos do
interno,refu!tando grandes converfões,
& mudanças de vida, fendo efpecial ef.
tim dopara taõ copio ro frutfo,o afro de
contrição

, que por aquelias horas da
noy te faziaó lembrado em altas, & ef.

Sexto.
46

pantofas vozes.E depois davaõ a faber
que no dia kguinre haveria Sermaó,per-
íuadmdo a que o foffem ouvir, como fa .

ziaó.E o Pregador era Francifcode Ef.
trada,dequem falíamos em outra parte
neíre tempo afrual eíludante juntamen'
te com os das exhortaçóes nofrurnas. E
lendo todos de poucos annos prccediaõ
tao exemplares na vida, que nunca fe ou.
vio contra elles voz algúa , que lhes ar.
guiiíedesíultresnos coftumes

, potfo d
eraõbaíianres as que lhes condena vaõ
os léus fervores, julgados por huas co-
moacções de loucos, & quando menos
cenlurados por outros coma nota de ze-
los indifcretos. Porém da vida deftes
murmurados pelos quenaõ conhecem o
ouro bruto das minas,& fó fe deyxaõle-
vartíoefpIendor,quelhedefcobre a ar-
te

, faz hum grande elogio o Doutor
MartimdeAlpiíqueta,pornomeoDou.
tor Navarro, Varaõ bem famigerado
por fuás letras ,& virtudes : porque diz
alíim: *

§. III.

78 IJ£rguntaa°s nòs em fegredo
1 fora de Portugal, em nome de

humexcelídntiffimoConfelho,oquefen-
tiamos da nova Companhia,& adevinhai
vamos acerca delia ? Refpondemos, que
obommizo,;& prefagio,qUe tínhamos
delia ,íe havia augmentado com o que
víamos, &obfervàmos por efpaçode fe.
te annos no feu primeyro Coílegio de
Coimbra, o que tivemos por hum mila-
gre. Porque fendo aqueíie Coílegio o
primeyro de toda a fua Ordem , & go-
vernando-íe com as leys naturaes, Dí.
vmasj&commuas^pornaó haver ain-
da recebido as regras , com que a comua
liberdade fe coarfra nas Religiões) &
vivendo cento, & mais Collegiaes , fuf-
tentados porei .Rey com grande libe-
ralidade, todos eftudantes , & mance-
bos,& da mefma qualidade que os eftu-
dantes feculares : & tendo tanta liberda-
de como os que vivem fora dos Colle.
gios,& Moftc?ros,dctal forte, que po.

diaó

*

!
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V.

4^4 Vih do 'Patridrcha Santo Igmclo de Lcjola,

dtaó tahir do Gollegio, & da Cidade, cftendidosjà por mâravilhofa ceíerida-

ainda que fcfíem íós, & naô pediííem li- de por todo o Orbe Chnftaõ, com quaõ

cença ao Prefeyto , a todas as obras de grande ir. ilagre começou a flcrecer o pn-

piedade,queoEfpiritoSanto Ihesdi&a- meyro de todos cm Coimbra, Corte an.

ya, vifitando a todo o género de gente, tiqmffima dos Reys de Portugal,& ago-

homens, & mulheres, enfermos, & íãos, ra Academia inclyta , & muy florida. E

mãos , & bons , para apartalios do mao, ultimamente, para que fe lembrem quan-

& exhortallos ao bom : & íendolhes có • to devem trabalhar para coníervar fem-

traria quaíi toda a Cidade , a Igreja Ca» pre o bom ncme,& fama, que adquirirão

thedr ai com todos os íeus Parochos , & raquclle pencfo nafcimento,& cada dia

todos os Moíkyros,afôm de Religio* mais, &maisaugmentem oquefazem,

fos, como de Religiofas, & ao menos ta^ para que correípondaõ os fins aos prin»

citamente também a mefmaUniveríida. cipios. Até aqui Navarro,

de : & fendo todos files , que acabo de 8 1 Chegou logo a fama do que obra
j

dizer, agudos,curiofos,& por feu génio vaõ efks,& os mais filhos da Companhia

inclinados a novidades, a inquirir vidas aos Reverendiffimos , & amabiliflimos

alheyas , & promptos a murmurar com Padres da Cartuxa, poílo que taô diftá-

fal, & graça do que fabem, íegundo o feu tes , aos quaes devemos fempre perpe»

coftume : fendo pois tudo iíioaffim , em tuar grandes obfequios de agradecidos

todo aquelle tempo naô ouvi jamais pela honorifica eítimaçaõ, que fizeraõ da

murmurar de nenhum , nem feriamente, Companhia. Porque no anno de mil qui*

nememchança,nem por mancha de vicio nhentos quarenta & quatro, paííados

cm algum, fenaõ fo de que mortificavaó três annos depois de confirmada a Con>

demafíadamente a fua carne , & feníuali- panhia , quizeraq ligar irmandade com

dade , abatendo â fua honra, & a dos feus ella,&communicarlheo thefourodcíeus

parentes, ufando de veftidos bayxos, & merecimentos em hum Capitulo geral

fazendo de boa vontade,& utilidade do da fua Ordem. E conforme ambas as Re»

feu Collegio todos osoécios ,que lhes ligiôesnefta união mutua de tantos inte-

mandavaõ,por abatidos,& humildes que reíTes da Companhia , ficarão avincula*

fofíem,dentro ,& fora de caía , publica, dos os ânimos dos fubditos de húa , &
& privadamente: & que propunhaó com outra

}
& aquellcs Venerabiliflimos Pa-

demafiada eííicacia, ainda que com uti- dres eícrevendo aos noffos fignificàráo

lidade de dia, & de noyte , a vaidade do com a feguinte eferítura o feu íempre me •

inundo, clamando, que os homens eraõ moravel contentamento,& nos lhes cor»

terra, pó,& cinza j a qual deEracçaõ bem reípondemos com eíta noífa confiífaóA

coníiderada, era hum grande louvor. obrigada lembrança.

79 Efte teítemunho havemos que- 82 Frey Pedro , humilde Prior da

rido dar, primeyramente para gloria de mayor Cartuxa,& todos os outros Dif •

Deos, & de nofíb Senhor JESUS Chrif- finidores do Capitulo geral da Ordem
to , de cujo nome fe appellida a dita Cõ- Cartuxana, ao Reverendiflimo em Chri«

panhia,o qual demuytas maneyras mof- fio Padre, & Varões devotos Ignacio,

traíer verdade nella o que difie hum s in Prepoíito Geral, & a todos os outros

Glof cap. Niji eum pridem de renuntiat. feus Irmãos da nova Ccpanhia de Jcfus,

verb. Spiritus. em qualquer parte,que eíliverem,defe*

7u [piras ubivis, tu mnera dividis,ut vis» jão aquella faude, que o Senhor tem apa»

Seis cni das quod vis tquantum visjempore relhada aos q ue o amão.

quovis. 83 Havendo ou vido.IrmSos no Se-

go E também para que faybaõ todos nhordileâiffimos,a fama, &cheyro fua-

os outros Collegíos da mefma Ordem, ve da exemplar converíaçáo de vcffas

Revê»
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Reverencias , da fua faudavel doutrina,
voluntária pobreza , ôc toias as demais
virtudes , com as quaes refplandecem
nas trevas deite miferavel mundo,& pro.
curaõ de encaminhar pelo eítrey to ca-

minho da falvaçaõ , aos que andaõ defen-

caminhados, & perdidos : & de animar
aos fracos , de esforçar , ôc defpertar ao
feu aproveytamento aos que eíiaõ em
pé :& o fruto grande, quecom feus tra-

balhos , Ôc minifterios acareaõ à Santa
Igreja Catholica : muyto nos havemos
gozado no Senhor , & lhe temos dado
graças por haverfe dignado nefta taõ
grande calamidade da fua Igreja, que pa-
decemos, mandar novos obreyros à fua
vinha , lembrando-fe da fua mifericor.
dia. E querendo nòfoutros cooperar có
a noíTa pobreza, & ajudar nefta fanta
obra a voíTas Reverenciasses rogamos,
& pedimos por charidade daquelle Se-
nhor , que não duvidou ofFereccr a fua
alma na Cruz por nòfoutros

, que naó
recebaó em vaó a graça do Senhor , fenaô
queperfeveremem íeu fancopropoíito,

& em todas ascoufasfehajaõcomo Mi'
niftrosde Deoscom muyta paciência,
& não defmayem entre os trabalhos , pe-
rigos, & perfeguições ,qucfecoítumaõ
cfferecer a todos os que querem piedofa»
mente viver

; porque fenaõ defmayaõ,a
íeu tempo colherão.E nòfoutros Irmãos,
fe algúa coufa pudermos diante do Di-
vino acatamento com os noíTos facrifí»

cios, orações, & todos os outros piedo-
fos exercícios

( dos quaes fazemos a vof-
ías Reverencias , & a todos os feus fuc
ceflbresem vida,& depois na morte ef.
treytamente participes ) com muy in.
teyra vontade ajudaremos os feus pie-
dofos trabalhos no Senhor :pedindolhes
por feu amor, que também voífas Revê.
rendas nos recebão na communicaçaõ,
& participação das fuás boas obras.Dada
na Cartuxa, ôcfellada com o noíío fello
em quinta feyra depois daDominga Can.
laié-doanno do Senhor de mil qmnhen.
tos quarenta & quatro 3 celebrando- fe
o nçffo Capitulo Geral,

Sexto» j^g

8} Neftcs dous públicos elogios
da Companhia, que nefta noffa Hiftoria
intentamos fazer perpétuos , & para os
annos vindouros fueceflivos , bem mof.
tramos a ignacio glorificado em feus fí.

lhoh , & glorificada a Companhia em
Ignacio

: & ainda nos naõ defpedimos do
mefmo aílumpto,nem ainda depois delle
morto nos defpediremos.

CAPITULO XI.

Santo Ignacioglorificado depois de efcre>
ver as Conjlituiçoes da Companhia,

84 TWT Aõ falíamos aqui do Sumi
1^1 mario, porque jàdelle demos

noticia quando Santo Ignacio o offere-
ceo ao Pontífice, intentando a confirma-
ção da Companhia , & agora a matéria
prefente he das mefmas Conílituições
mas ordenada por extençaõ de regras,
& additamentos neceífarios ao corpo fo-
ra de fuás leys. Efte foy o defvelo do
Santo Fundador depois de eleyto Geral
da Companhia

; o qual o deteve todo
aquelie tempo , & as experiências dos
fucceífoslhe hiãomoftrando o caminho
conveniente ao acerto de obra tão im-
portante. E a principal Iuz,que lhe aflif.

tia nas horas defte ccleítial eftudo , era
a doEfpirito Santo, como fe entende que
afliítia também aos Santos Patriarchas
dasoutras fagradas Religiões, por fer o
Meítredetodos,ôco Author de feme»
lhantes intentos. A figura viíivcl da Di>
vjna afôítencia, quando Santo Ignacio
eferevia as fuás Conílituições em algfia

occafiáodeftafuaefcritura, era a forma
de húa flamma de fogo , como nafeendo-
i he da parte fuperior da cabeça , & feme-
lhante a nua das línguas , que defceo fo»
bre o Collegio Apoftolico a alumiar os
Pregadores para aconverfaõ ão mundo
todo. Nem fe poderá reparar de forte ,

que faça duvidoío efte Divino influxo

do
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466 Vida do Tatriar cha Santo Ignacio de Loyola,

âo Efpirito Santo, porfe ver nasConC didtames próprios, li porque do repeti'

ticuições da Companhia algúa diveríi- do exame, que delias fazia, fe achaváo

dade de leys comparadas com as das ou« apontamentos por mão própria , & o ve*

trás fagradas Famílias Religiosas; por- mos naturalmente empregado na íua

que também todas as de cada húa delias eleyção 5 entendemos , que nefte tempo

não faõ entre fí as mefmas. E jà de tem- não fe elevava nas attençóes , que antes

empregava para ouvir as dcDeos.

§. II.

Ara Santo Ignacio acertar em
efereverasfuas Conftituiçóes,

po m uyto antigo fevio ao Divino Efpi-

rito, tendo fempre o meímo.>inftruir aos

primeyros Fundadores da Igreja em lin-

guagens diverías ; & a S. Francifco Xa-
vier hum dos primeyros filhos de Santo 84.

Ignacio o fez fallar,& fer ouvido em dtf«

ferentes linguasj fendo fempre a mefma retiroufe a hum apofento , que lhe pare-

a lingua com que f aliava. E logo no cia mais feparado , ordenando ao Padre

principio das Conftituiçóes da Compa» Benedito Palmio , qiie para o não diver *

nhia, diz Santo Ignacio,que as eferevia, tirem , lhe guardaífe a porta do dito apo -

ainda entendendo,que em lugar de todas fento , não deyxando entrar nelle aos

baftava a interior ley da charidade,que que naquellas horas lhe quizeflem fallar.

o Efpirito Santo efereve em os corações; Os livros com que fe recolheo para efte

na qual fentença também defcobrimos eftudo,forãofó os dos Euangelhos , &
nòs , como o Efpirito Santo fendo hum, Contemptus mundi , depois de ter lido

diclamuytas, & diverías leys. E não he as Conítituições , Leys, & Regras das

maravilha
(
diz S. Bernardo

)
que nefte outras fagradas Religi5es,para aprender

defterro, onde peregrina a Igreja, haja dos feus augmentos , & advertir nos

efte modo de unidade plural, & plurida* feus fucceílòs ,0 que lhe pudefle fervir

de húa; pois também na Pátria , onde de advertécia ao feu eftudo;& o metho*

vivem os Bemaventurados , ha de haver do que guardava em qualquer dos pon.

algúa deíigualdade igual , quer dizer , a tos, que a fi meímo propunha, para ele-

vifta de Deosfer a mefma , & os grãos gera reíoluçãomais acertada , era o fe-

da gloria dos que a gozão,em huns mais, guinte. Depois de fe defpir de toda a in-

que em outros. Eícrevendo Santo Igna* clinação própria,& eftar mdifferente na

cio as Conftituiçóes da Companhia , não entrada da deliberação para eleger , ou
obftante fer aífiftido do Efpirito Santo, reprovar mais huns diciames, que ou*

nãoíedeípia daluzda própria praden. tros, pedia aDeosa luz,& final da fua

cia, dependendo no mefmo tempo deftas vontade. Entrava logo a difeorrer asra*

duasluzescom talrecurfoaambas, que zoes da controvertia, que poderia haver

quando pedia a Deos o alumiaííe para as fobre o ponto propofto , as quaes hia ef.

eferever encaminhado , parecia depen. crevendoaffimeomo lheoccorrião,ferri

dente do acerto da fua prudência ; & as fiar dá memoria. E eíta preparação fe

quando para acertar fe valia das direc» vé eferita en hum papel , onde acítual-

ções deita luz natural, parecia fer efque* mente lemos por húa parte oyto razões,

eido da fobrenatural. Efte conceyto fe & por outra quinze a ellasoppoftas , &
tira das muytas horas de oração, da fre- mais não fendo a matéria então íugeyta

quente continuação das fuás lagrimas, das de mayorpezo.Mas no juizode San-

das inftancias dos feus facrificios, das to Ignacio pezavão tanto qualquer dei-

íuís penitencias, & dos feus anciofos las, que depois do emprego de todas ef-

íuípiros,comquepediaaDeosofavorda tas reflexões antecedentes ao acerto de

ílluftração neceíTaria às fuás Conftitui» cada húa, corno íe não as tiveíTefeyro, as

çúes, como quem não confiava nos feus repetia de novo ,-& quando mais proxi .

mo
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mo à fua deliberação , derramava novas
lagrimas, alternadas com novos fufpi»
ros , ponderando outra vez as mefmas
razões , & ainda acreícentando outras. E
fe a matéria eradeefpecial importância,
dizia Milíamuy tos dias, & fobre tudo
empenhava os mayores intercefíbres para
conformar o feu juizo com a Divina võ-
tade; porque pedia a interceífaõ do Fi-
lho para o Eterno Padre }& a de Maria
Santiflima para o bendito Filho,& aos
Anjos,& Santos para o Filho ,& mais a
May, porque todas eftas deprecações
eftaõ eferitas nos íeus apontamentos.
Quarenta dias diífe Miíla , & frequen-
tou mais a Oraçaõ, & multiplicou as pe.
nitencias, íó para determinar fe as Igre-
jas das noffas Cafas ProfeíTas haviaõde
ter algúas rendas para fuítento do edi-
fício. Do que bem fe colhe o que faria
Santo ígnacio, quando as refoluções de-
pendefíemdemayorcuydado em razaõ
da importância de outros pontos mais
relevantes. E certamente naõ era eíía fuá
detença por falta de luzfuperior, mas
pelo recurfoà da própria prudência , co.
moeraeítylo feu jà praticado. Porque
dos feus apontamentos confta, que paf-
fados os feus primeyros fete dias de em-
prego nos cuydados deíh indifferença,

efcrevendooqueeraneceíTano para in<
telhgencia , & não ainda para a refolu»
çáo,eilefe achava inclina do no oyravo
dia a naó devxar renda nas Cafas Pro-
feíTas , por entender era a vontade de
Deos. Mas para que le veja a lida do feu
efpintotãodefvelado nefta occaíiaó , o
queremos reprefentar aqui pelas fuás
mefmas palavras, para gloria de Deos, &
também fua, & noiia confoíaçaó.

$S Ao ovtavo dia deites quarenta,
efereve : Paliando pelas eleyções com
muyta tranquillidade,& devoção em tu-
do, me parecia naõ ter parte, nem tudo,
nem íer coufa aífás digna de fe reparar
nella, dando por acabado , & com muyta
tranquillidade de mente. Eaffim fempre
mereftavacomhumnaõ ter nada. Entre
os conceytos que eftaõ indicando eítas
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fuás palavras, ao nofto parecer cortadas,
& imperfeytas , mas no mefmo tempo
myftenofas,paíTava todo aquelle dia con-
tente, devoto,& foííegado com o feu na-
da. Amanhecia o feguinte dia , depois de
dizer,offereçoaDeos naõ ter nada, cõ
muyta devoção

, & lagrimas,acrefcenta;
Aqui dandomeeu com a oblação feyta,
havendo fentido muyta claridade a noy
te paífãdo pelas eleyções de tudo da par-
te do nada, fazendo oblação do naõ na-
da com muyta devoção

, paz interior, &
tranquillidade de animo com hua certa
feguridade,ou aíTenfodeferboa aeley-
çaõ. Qual dos filhos de Santo ígnacio,
ainda dos que o naõ profeíTaõ fer , que-
rendo conítruir eíles periodos,deyxarà
de entendera linguagem com que elle fe
explica ainda quando fe naó implica, fen-
do o Commendador deita fua eferitura
o Efpirito Santo, que lhe guiava a pen-
na ? Chega ao decimo dia , efereve , que
lhe vinha vontade de naó olhar mais pa-
ra eíie ponto, nem confiderava mais ra-
zões, lembrando fe que Chrífto mandou
aos feus Apoftolos em pobreza , & de-
pois o Efpirito Santo bayxou fobre elles,
fcacrefeenta .-Havendo feyto a oblação
de naõ ter nada,dando-a pro rata, & va-
lida : & diz logo, que achava, como coui
ía acabada a eleyçaô. Edepois que fentia
grande tranquillidade , & feguridade de
mente para naó bufear , nem querer buf-
car coufa algua, tendo a coufa por acaba-'
da. Aífim lhe levou efte decimo dia , co*
mo lhe havia levado todos os anteceden.
tesa Divina illuftraçaó defte feu nada,
taõ claramente inípirado por Deos. E no
dia feguinte fallando da luz que lhe co-
municou Deos, de que era fua vontade,
naõ deyxaíTe nada de renda nas Cafas
Profeffas,diz: Naõ acabando de dar gra»
casa Deos noflò Senhor muyto intenfa*
mente com intelligencia , & com lagri-
mas de tanto beneficio,& de tanta clari-

dade recebida , naõ fe podendo explicar.
Quanto mais Santo ígnacio naõ podia
dar a entender, nem eferever o que Deos
lhe dava a fentir fobre cita Conftituiçaõ

das

ijr

'*
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das Gafas Profeíías j tanta podemos nos lhes revelava as couías mais íubftan»

íuppor,que cíTa era a luz da verdade, do ciaes,&principaes dos feus Inftkutos :

mefmo modo, queonoífo mayorcon- diffe Santo Ignacio; O mefmo me parece

ceytodeDeos ,heoque nòs delle não a mim. ES.FranciícodeBorja^quecha.

podemos chegar a fazer. - mava ao Inftiíuro da Companhia Obra

85 Era todos os mais dias feguintes Divina de Ignacio , & por melhor dizer,

vay dizendo fempre o meímo, que tem do Efpirito Santo ntlle, vinha também a

dito nos paíTados,da luz clara com que confirmar o íeu parecer com o de Santo

havia entendido fer a vontade de Dcos Ignacio, & Laynes : pois não fe pôde por

a mefma, eftar fatisfeyto da mefma obla- em duvida fer o Efpiriro Santo o Mef*

çaõjdar por acabada a mefma materia,ter tre,& Author de todos os fantos Inftú

a mefma confolaçaò de eípirito , & achar tutos das Religiões mandadas ao mun-

fempre o mefmo agrado Divino. E com do para a fuaconverfaõ/erviçcA defen-

tudo ifto continuou na mefma forma de-

ite exame até chegar ao ultimo dia dos

quarenta femdeyxar as mefmas fuppli.

casfeytas aDeos,&aosmefmos inter-

ceflbresjà invocados, dtíejando haver

da Santiffima Trindade novas confirma-

fa da Igreja Gatholica.

S8 Nem foraõíó as illuftraçõesde

Santo Ignacio , as que teve quando or-

denava as Conftituiçées da Companhia;

porque jà de tempo muyto antecedente

a efte lhe havia Deos revelado muytas,&

çóes doquejà havia entendido eítaraca- nâoíóas mais fubftanciaes.Porque o Pa»

bado. E finalmente o que fe infere dos dreLuis Gonçalves daCamera em hum
feus manuferipros por efte tempo , hc q Diário que fez por mandado dei Rey D*

hia vendo tudo o que hia pedindo , pois )oaó III. de Portugal, das acções, & pa»

diz nelles, que ao confirmar das Ccnfti- lavras de Santo Jgnacio,diz: ferguntan-

tuicões , tinha muytas vezes prefentes dolhe eu , perque não havia pofto coro

os feus valedores, em que entêde a Jefus na Companhia, nem dado habno]pani-

Filho de Deos, & a Maria Santiflima íua euíar , & havia ordenado as peregrina-

JVIáy, do mefmo modo, que os cofluma- çóes dos N oviços, que todas erão cou-

va invocar.
i

fas novas, &dirTerenres do que ufaõ as

çutras Religiões : refpondeo o Santo

£. III. depois de algúasrazões,queeíias,& ou-

tras muytascoufas ordenadas na Com-

87 /^\Uandotinhafeytoa!gíiaCon: panhia, as havia entendido em Manreza,

V^f ftituição , a offerecia a Deos , cm húa grande illuftração. O Padre Je-

<3kendoMiíTa ,'& levando a ccmfigo ao ronymo Nadai cm hua Hiftoria manu-

mefmo Altar , onde celebrava , & pedia fcripta,que fe guarda no Archivo de Ro-

ao Senhorcem grande humildade, que ma,diz: Quando eu perguntava ao San-

foíle digno de a receber , & confirmar , to Padre , porque havia ordenado ifto,

fendo vontade fua. E naõdeíiítia detf a ou aquillo naCompanhia,coftumavadar

reverente petição, até naó entender ck- por repofta, a illuftração de Manreza.

ramente fer eíia a vontade de Deos
;
d Nos Annaes da Companhia', correndo

que fe colhe ,do que elle mefmo diffe ao oannode mil íeifeentos & doze, feef-

Padre Diogo Laynes por efte tempo, creve , que apparecendo Chrifto a hua

Porque perguntando o Santo a efte íeu mulher obftinadamenteoppofta contra a

prezado filho, fe lhe parecia que Deos Companhia , a intimidara , & diíTera:

revelava aos Santos Fundadores das fa» Quem toca na Companhia , me toca a

gradas Religiões as Regras ,& Confti- mim nas meninas dos olhos; porque efte

tuições das fuás Ordens .&refponden» InftitutofahiodemeuPay.

dolhe Laynes, que tinha por certo, que 89 Tem paíTado as Conftituieões

da
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da Companhia por muyto rigor afos exa- zermos aqui lembrança dos que fizera 5
mcs,& graves cenfuras , como por ou - das Confliruições de Santo Ignacio ai.
tros tantos , & íingularifiimos elogios, guns dos fçus fiihos,como o Padre Lay •

Pela pnmeyra Congregação geral da nes , o Padre Soares , & outros deita
racfma Companhia , que fe fez depois claífe, por ferem louvores próprios dos
da morre de Santo Ignacio, & ncila fe queprofeflavaóeíias Conftituiçóes,di-
approvou o que jà elle por íua rara hu- remos alguns dos que não podem fer íuf-
miidade tinha determinado, por querer, peytoíos deíla parcial , & domeftica af.
que toda a Companhia também as ap- feyçaó. O llluílriífimo Senhor D.Frey
provaiTe. Pe!o juízo de quatro Cardeaes Prudencio de Sandoval da fagrada Or-
prudentiffimos , & doutiffimos , aos dem de S. Bento, Bifpo de Pamplona ,
quaesasremetteoPauloIV. com animo fallando nas Chronicas do Empcrador
de lhe mudar a!gúascoufas:&elles ain. Carlos V. do Inftituto, & governo da
da que defaffeyçoados à Companhia, de
pois de quatro mezes de exame, naõ fò
não acharão que emmendar, mas acref.

centàraõmuyto louvor. E o mefmoPon

Companhia, diz: He hum dos mais ai-

tos,& prudétes,& cheyo de charidade,
que fefabe haver havido em nenhúa Re-
publica do mundo : & affim fe vé no

tifice deíiftindo jà da mudança , que lhe acrefcentamento grande, que em toda a
havia occorrido, as approvou,& confir- redondeza da terra em breve tempo ha
mou, o que fe reputou pela mais abona- havido. O Cardeal Filippe Sega coft u.
da eftimaçaõ deite íanto Inftituto

, por mava dizer, que a arre com que fe orde-
ler de quem antes intentava mudar nelle nouefte corpo da Companhia tãc fer-
algúacoufa.E a confirmação de outros mofo, ião aptoA tãoexcellente,foy to.
Pontífices feus fucceííores , que todos talmeotc Divina, & náo humana,& o fcu
uniformes as approvàrão

, & louvarão : ikrchitecTo Ignacio o difpoz, não tanto
& do mefmo modo também o Concilio com fabedona adquirida com trabalho ,Tndenuno,que es acclamou como mi. quanto com luz concedida do Ceo. O
piradas por Deos a Santo lgnacio.E não Cardeal Baronio dizsa,que depois da fa-
he para fe defprezar o louvor que lhe de- grada Efcritura,não havia coufa que fof-
rap os mefmos Hereges convencidos da fe melhor, nem obra mais Divina, que o
razão, ainda que violentados. Porque Livro deitas Conítituiçôes.
havendo elles lido com bem mà inten-
ção húas deitas Conftituiçôes

, que ou»
vião louvar, &queruo efcurecer ccmo
oítendidos da fualuz, admirados do q
nellas vião,& a pezar de feu íentimento
as engrandecião, fem acharem argumen-
to fundado para as calurnniarem. E que.

§. IV.

pi Sirva de coroa a todos eítes

, _ elogios do Inftituto da Com»
panhiaoda Santa Madre Therefa , que
fócom diserfeíeu, vai o que pezão asrendo alguns nao vom.tar de todo o feu Divinas ilíuítraçôes, que teve efta dis-

vencno,perfiftmdona meíma teyma,mu. nifiima Efpofa de JESU Chrífto
, para

tdaraoneLashõaspalavras^tiràraõou- fallar da Companhia, & feu Inftituto. E
trás

j
para moftrarem aos ignorantes nas o preço da eterna obrigação

, que lhe deimefmas Conftituiçôes os feus erros : & vemos os filhos de Santo Ignacio, & ho*e
ncmaindaeíta maliciofa induítria pode conícííara o mefmo Santo ,fe vivera he
infirmar a verdade, que nellas le lia, mas também do valor que lhe dà a pcnna deÊ
antes dava a ver a todos a mentira

5 que ta filha Seráfica do Efpirito Santo, Md-
elles haviaõ fingido

, compofta,* eícri- tre fcu, como o he dos outros difcipu.
t0

* '
. ^ , ,

losda fuaaíta fabedona. Em haa carta.
po Dos elogios CatnoIicos,ícm fa- que efereve a Chriftovão Rodrigues da

Rr Mava,
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470 VidadoTâtriarcha Sa
Maya , refpondendo a outra , que lhe

propõem a fundação do feu Convento

de Freyras deícalças , onde entrariaõ

duas filhas fuás ; mas com tal condição,

que eítiveífem fugeytas à Companhia de

JESUS, refponde aílim a Santa Madre :

J unta noífo SenhorpeíloasneftasCafas,

que me tem efpantado,Ôc me fazem baf•

tantementé confufa : fuppofto que fe

haõ de efeolher peííoas , que fejaó de O-
raçaõ, &para nofiomodo, & fenaõ, naó

as tomamos ; dàihes Deos hum conten»

to,& alegria taõ extraordinaria,que não

parece fenão hum Paraifona terra. Ifto

heaflím , como fe poderá voífa mercê

informar de muytas peíToas, emcfpe-

cialfe acertarem a ir por ahi alguns da

Companhia de JESUS, que haõ eftado

por cà , & a mim me conhecem , parque

elles íaõ meus Padres , & a quem depois

denodo Senhor devea minha alma obem
que tesn, fe he algum. E, huadascoufas,

que mehaafFeyçoadoa eífes fenhores, &
afervira volfa mercê em tudo o que pu-

der,hefaber queeífas fenhoras hãotra«

tado a effes Padres ;
porque nem todas

as peíToas efpintuaes me contentão para

osnoííos Mofteyros, ícníq íaõ as que

eftes Padres confeífaõ. Eaifimquaíi to»

das as queeftaônelles ,& não me km»
bra agora eftar algúa das que tenho to«

mado , que não feja filha fua; porque faõ

as que nos convêm jque como elles ha-

viãocreadoa minha alma, harne feytoo

Senhor mercê, que neftes Mcfteyros fe

haja plantado o feuefpirito. & afiim fe

voífa mercê íabe das luas regras , verá

que em muytas coufas deitas noíTas

Conítituições conformamos.Porque ti-

ve eu hum Breve do Papa para podellas

fazer, & agora quando o noífo Reve-
rendiflimo Geral veyo por aqui as ap.

provou , & mandou fe guardaíTem em
todos os Mofteyros que eu fundaífe. E
deyxou mandado, que os Padres da Gõ.
panhia prégaífem , & que nenhum Prela-

do lhes pudeífe eílorvar. E fe elles qui-

zerem confeífarjtambem o podem fazer.

Senão que tem húa Conftituiçáo,que lho

ntolgnâcio de Lopla,
tira, íx. íenão he algúa vez , não o pode»

mos acabar com elles : aflim que nos tra •

tão,& confeíTaõ muy ordinariamente,

& nos fazem fobrado provey to. O mef •

modefejo queeífas íenhoras tem, tive eu
deíugeytareítaCafaaelTesPadres, & o
procurey.-fey muy certo, que não ad«

mittiráõ Mofteyro, ainda que fefa pa-

ra a entrada da Princeza , que jà temo
muytos no Reyno,& aílim não he coufa

poííivel. Louvo a noífo Senhor, que de
nenhúa Ordem fe poderia ter liberdade,

que nóíoutras temos de os tratar, 8? jà

mais fe nes tirará, nem tira. Efte capitu-

lo da carta de Santa Thereía de JE^US,
aífírma o Padre João Eufebio, que a vio

cícritada fua mefma letra , ôc eftar au»

thenticada com fé de Efcrivão.

92 No livro daíuavida falia repe-

tidas vezes da Companhia, no cap. f.

pag. 24. da impreífaõ de Madrid, diz:

Durey nefta cegueyra , creyo mais de
dezafeteannos,até que hum Padre Do-
minico grande Letrado me defenganou

em algúascoufas,&os da Companhia de

tudo me fizerão tanto temor , aggravan»

dome tão mãos princípios, como depois

direy. Nocap.23.pag.173.Mas comoS.
Mageftade queria jà darme luz,para que

não o offendeOTe, & conheceífe o muyto
que lhe devia, crefceo de forte efte me •

do ., que me fez bufear com diligencia

pefíoas eípirituaes com quem tratar,que

jà tinha noticia de algúasj porque haviáo

vindo aqui os da Companhia,a quem eu
íem conhecer a nenhum , eramuyaffey-

çoada de fó íaber o modo que levavão de

vida,& oração.Mas não me achava dig-j

nadefal!arlhes|,nem forte para obede-

cerlhes,que ifto me fazia mais temer

j

porque tratar com elles, & fer a que era ,

fazia-fe.me coufa dura. E pag. 176. fal •

lando de hum fervo de Deos : Algúas ve«

zes me mar&vilho , que fendo pe(ioa,que

tem graça particular em começar a che.

garalmasaDcos, como não foy fervi»

doentendeíTc a minha , nem fe quizeífe

encarregar delia : & vejo que foy tudo

para mayor bem meu ;
porque eu conhe»

ceílc,



Livro Sexto. 4~xceíTe,& trataíTegentetãofanta,comoos trato, era grande o proveyto,cmÊ trinh*da Companhia de JESUS. almafcntia.
^ ^^M minha

95 Epag.a8o.Tambemmedavapc- 95 Diz também como achou outrona
,
que me viíTem em cafa tratar com Confeííòrcaõ íanto^comoo paíTa do erní

ÇTíc^c
tajC°m00sdaCoai Panhia aindaapozemma7or perfeyçaó" í foV<icJfc.bUS iPorquetciDia a minha ruin- oPadre Brithazar Alvares. E orofesuedadc,&pareciame ficava obrigada mais affimnefte capitulo como o caí. 2 6 ena nao o í er,& tirarme dos meus pefamen- carecendo o que lhe aproveytoí eík ve

.'

ios,&quefeiftonao fazia, que era pe- neravel Padre
, pondo a em mais altayor;& affimprocureycoma Sacriftã,& perfcyçaõ,& mortificação,** Nocao

Arr^A^00
í Cffcm a T%ucm

'
E 3f-P»g-»79-ConfoIavamcmuyto, quêdcpoi.de haver dito, como hum Padre havia Cafa da Companhia naque iXda Companhia a encaminhou na via do gar, aonde hia ,& com eftar fugcvta an

«pinto,porandarantcscrrada,&como quememandaflc,conioo eílava cà mea poz em mortificação
, diz j Dcyxando- parecia,que eílaha em algua feguridade.me çonfolada em o Senhor , que me aju. No cap.

3 8. havendo faliado das mercês,oou,&acllc para que entendeííe a mi- que Deos fazia ahumReytor da Com'nna condição,&como me havia de go. panhia \ que a confeíTou algum temnovernar
, kquey determinada de nao fahir acrefeentou ; Dos de certa Ordem & de

aoqueellememandaffccm nenhúa cou. toda a Ordem junta hey vifto grandes
ia, & affim o fiz atéhojc. Louvado feja o coufasjvi.os no Ceo com bandeyras brã.^ennor, que me ha dado graça para abe- cas nas mãos alguas vezes , & como di-occer aos meus Confeííores, ainda que go, outras coufas de grande admiração.
impcríeytamcnte,&quafifemprcháo fu &a(Tim tenho efta Ordem em grande ire*

tZ a u^fcàlt0S IaàrcS da ComPai ncraçaõ; porque os hey tratado muyto
"

nniadejfcbUS, ainda que imperfeyta- & vejo conforme a fua vida , com o quemente, como oigo
, os hey feguido : co. o Senhorme ha dado a entender. Falk lnhecida melhora começou a ter a minha Santa da Companhia de Jefus, como emalma, como agora direy. fcu manuferipto original declarou tZ

24 1
odo o cap. 24. gaíia em louvo- prefíamente,& o affirma o Padre Ribcvra

res aa companhia ,confcflando , que a no liv. 4,. cap. 5. da vida deSanta Thcrc-eníinarao, aconfelharaô ,& purificarão fade JESUS. A qual vida o R.P.Fr, foaãlua alma
: & defte capitulo diremos tf. deJESUS Maria , Carmelita Defcaícoguas das fuás claufulas. Pag. 182. Fazia no Compendio da vida de Santa There"muy ta Oração, para que o Senhor me ti- ia , chama Hiítoria digniflima de Fé. Oveí.cda íiiamaõjpcis tratava com feus P. Joaó Eufebio dfeoois de haver trazido

iervos, nao permitiflc tornaffe atraz ,q o que tenho dito , àcrefeenta : Que nor
«kc parecia fora grande delito, & que ha- certificarfe mais, mandou pedir ao Ef-viaoelles de perder ocreditopor mim. coriai, onde fe guarda o original da mao
i;ag.i83.Nei«etcmpomudàraõao meu da Santa, que lecotejaífe o texto ,& queconteiíor defte lugar a outro, o que eu diante de muytas ceftemunhas, quebW
lenti muy to

;
porque penfey me havia de raõ , deu teftemunha o P. Fr. António

tornaralerruim, & naõ me parecia pof- Maurício Bibliotecário de S. Lourenço
livelacharoutro,comoel!e. Ficou a mi- o Real, em que affirma dizer o texto et
rnaalmacomoemnumdefertomuydef- tas formaes palavras : Dos da Ordem
cenfe/ada,& tem erofa, naõ fabia que fa- deíle Padre, que he a Cópanhia de fefus,
ser de mim

, & logo àcrefeenta : Vivia de toda a Ordem junta hey vifto gran-
peno, & çu me folgava por tratar muy* des coufas vi-os no Ceo com bandeyras
io.com elíe, quece ío a fanudade do íeu brancas,&c. N0mcfmocap.3g.pag 355,

Rrij
*

diz
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diz : Eftando eu em hum Collegio da ravel Padre Balthazar Alvares , a quem

Companhia de JESUS com os grandes confeíTa dever muyto ; ouvindo hum

trabalhos , que hey dito tinha aigúas vc- cia Miíla, que dizia o mefmo Padre^vio

zes , & tenho de alma , & corpo , eílava por todo aquelle tempo hum grande ref-

de forte, que ainda hum bom peníamen» plandor fobre fua cabeça. Outra vez lhe

to, a meu parecer ,naõ podia admittir. revelou Deos,quenão havia no mundo

Havia fe morto naquella noyte hum Ir- nenhum , que excedeífe a Balthazar Aí-

maó daquellaCaía da Companhia , & ef. vares na perfeyçaó ; & que no Ceo havia

tando,como podia , encommendando-o deter lugar eminenuífimo , correlpon-

a Deos, & ouvindo Miffa de outro Padre dente à lantidade quetinha^ na terra. E
da Companhia por elle,deume hum grã- depois da morte apparecendo a hu gran -

de recolhimento, & o vi fubir ao Ceo có de fervo de Deos P lhe difle fallando do

muy ta gloria^ ao Senhor com ellej por mefmo Padre Balthazar Alvares:Eutam.

particular favor entendi ir fua Magefta» bem fou filha da Companhia , & tive

de com elle. Cap.59. pag.348. Eftando nella ConfeíTor , a quem reconheço , &
em hum Collegio da Capanhiade Jefus , venero no Ceo. Tudoiíio conta o vene-

re eftando commungando os Irmãos da. ravel P- Luis da Ponte na vida do P^ Al»

quella Cafa, vihum palio muy rico ío- vares. A mefma Seráfica Virgê vio cõ co »

bre as fuás cabeças ; & iíto vi duas ve- roas de Martyres aos quarenta Religio-

zes, quando outras peíToas communga- fos da Companhia, que morrerão no mar

vaõ,na6ovia5.Cap.4,o.pag.3f 4.-Eftando lançados nelle pelos Hereges, por irem

núa vez em Oraçaõ com muyto recolhi- pregar o Euangelho ao Brafil : & o efe re-

mento, fuavidade , & quietação, pare- veaflim Fr. Diogo deYepes,Bifpo de

eiame eftar rodeada de Anjos , Sc muyto Tarraçona,navida da Santa. E Fr. Elias

junta a Oeos : comecey a rogar a S.Ma* de Santa Therefa teftifica , que vio ella

geítade pela Igreja ; deufeme a entender ao venerável P. Martim Guterres fubir

o grande proveyto, que ha de fazer hua ao Ceo coroado de Martyr no mefmo põ-

Ordem nos tempos derradeyros, &• com to queem França morreo prezo, & mal*

a fortaleza, que os delia haô de fuíientar tratado dos Hereges. Finalmente para

a Fé. Falia da Companhia de ]ESU5,co» que fe veja quanto Santa Therefa eílima

mo o diz o Padre Ribeyra ,& o P. Mar. a Companhia,ainda jã depois de gloriofa

tim Martins, que affirma, como nos ma- no Ceo, confta do que difle à venerável

nuferiptos eftà declarado ofeu nome, & Dona Beatris de Quevedo muyto favo-

quetambemodiííea Santa de boca , & recida com revelações do Ceo, &confef-

efereveopor fua maõ,ôc acrefcentou , fada dosReligiofos da Companhia; vi»

que naquella revelação diíTe o Senhor a via muyto temerofa com os cuydados de

Santa Therefa : Se tu foubeííes quanto faber, fe ella caminhava fegura ; & fe nos

haõ de ajudar eftes nos feculos vindou

rosaIgrejaaffligida,&c E em outras

muytos lugares falia da Companhia , ou

de fugeytos particulares 5 húas vezes

favores queDeos lhefazia,havia algum

engano. E encomendando»fe a S. There-

fa j pedindolhe , que a defenganaffe , a

Santa Virgem lhe appareceo, & diííe : S e

confeflando quanto a ajudarão na fua tens a Companhia, que mais tens que

perfeyçaõ,& fundações dos feus Mof- bufcar,nem defejar ?

teyros j outras quanto os amava, & quã - 97 Muyto tem fentido os filhos de

to os eílimava. S anta Therefa eíles, que bem podemos

96 E entre todas eftas venerações chamar aggravos,& íe fizeraó às obras

de Santa Therefa para honra da Cornpa- de fua Santa Madre, & também à Com-
nhia,he muyto fingular a revelação que panhia , tirando delias o nome de húa

cila teve da fantidade, & gloria do vene» Religião taó venerada da mefma Santa.

E
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Livro Sexto.

E poílo que fe naó fabe, quem foy o Au-
thor defte roubo feyto ao thefouro dos

'
'

livros de taó Santa,& douta Virgem ;os CAPITULO XII.
feus digniífimos filhos

5 &Revcrendiíli-
mos PadmCarmelitanosDefcalçosno Santo Ignacio glorificado quando quiz
Capitulo Geral de íua Ordem, que fize-

raõ no anno de mil íeifcentos,&cincoen.
ta, reítituiraô acs mefmos livros,do mo-
do que era pofliveí, as memorias tiradas.
Porque em hum Decreto do mefmo Ca-
pitulo Geral taó honorifico da Compa-
nhia i quanto fee illimitado o agradeci-

renunciar o Generalado da Companhia.

JT-

99 A Virtude da humildade he en-
tre todas a que glorifica aos

Santos, ainda em quanto vivos j & pormento por elle devido, como logo feve. fer nella Santo Ignacio hum dos íeus

IVnl dT rÇideftefil"°P°r

f»« «Ç n.ayoresexemplares,entrouemconfide.

E

^

Z r
tT* VCZ&hl* aIu*oef. raçaõdefazeroquetambemintentouo

plendorque a Companhia dava a Santa exemplarifíimo Patnarcha S. Domin-Madre Thereía
, tirando., das iombras gos , & com effeyto veyo a confeguir odo cfquecimcnto,que intentava quem a Seráfico Patriarcha S.Francifco, toman.

queria cfcurecer & diz alfim o Decreto: do ambos por pretexto a infuffi iencia
98 Hemos fabido,quc osefcritos que humildiffimos confeffavaó

"

por jáda noíTa Santa Madre
íç hao impreffo naó poderem fuftentar fobre feus hom-truncados de todas aqudias coulas,que bros o pezo das fuás Dignidades. Ê comtocao a Companhia de JESUS; porque eíie argumento fe deu Santo IgnacSachando fenos mais Códices manufcri- por obrigado a convocar para Roma ósptos ,& nos demais livros imprefíòs Profeffos , & principais Padres damuytotcmpoha ,& finalmente no mef- Companhia

, que fem detrimento dasmo contexto original da Santa Madre fuás Provincial & do ferviço, que neUtodas aquellas coufas que lenotaó no las faziaõaDeos, pudeffem W?, aindalivro que tem por titulo : Gloria SanHt eftando taó diftantes
5 porqueXs quc .

ignatu iCom tudo iffonaquella ediçaõ, ria communicar as Constrições qS
de que antes fizemos menção fe achaó tinha eícrito, & polias em ordem Efoytodas effascoufas tiradas. Efia ed1Çaõ também iOo outro aclo de fua humilda
f^b™ tant° ,R

^
ri0Ía à

„
Companhia de, Por haver concedido Paulo I? nade J*SUS,ccmc

,
a Santa Madre, total- Bulia da confirmação da CompanhL™

mente reprovamos, & teíl ficamos que as Conftituiçõcs, que ella approvafc? fi-nao ha fahido de nofoutros
: antes fe ai cafrem approvadas,& firmesVfem fer ne.gum da nofía Ordem feachaíTe ter feyto ccíiarioíecorrera qualquer outro Th"

ralcoufa,ouhaverprocurado,queoutro bunal : & ainda affim quiz Santo leni
a fizcffc

:
decretamos

, que naõ deve 6- cio, que a mefma Companhia as apfro-
carfefemcftigor&prohibímos^ueos vaffe. Eftando pois juntos os ProfefTos,
nofíos ufemdefta edição truncada. E que convocados pudèraõ vir, lhes deuteltificamos, que efta propofiçaó foy
propoítaneaenouo Capitulo Geral , &
approvadapor acclamaçaô de todos no
diadezafeis de Mayo de mil feifeentos
ôccincoenta. Fr. Francifco do SantiíTi*

mo Sacramento, Prepcfito Geral.

viíla das Conítituiçóes,fuÇcytando as
ao juízo de todos , para que as examinaf-
fem, & confeníTem. E advertidamente
dizia aos que vinhaô de diverfos Rey-
nos,& Nações eítrangeyras,que pelo cor
nhecimentodos feus differentes génios,
& experiência do natural de cada hum
dcíTem o feu parecer accommodado a

Rriij todas,

5-it
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todas,quanto foíTepoííivel,para quede* ter eílc cargo da Companhia., que sopre

pois naô occorreffe obrigação algúa de

fe alterar o que fe efereveffe com as 1 imj-

tacões, ou execuções , que coftumaô ia-

novar os aífentos últimos das kys.

ioo Era porém outro o fim deíle

Geral chamado dos ProfeíTos até alli

naõ declarado por Santo Ignacio ,& vi-

íente tenho por índucçaõ, &imponçaõ
útil a.

102 Eu defejo em o Senhor , que
muytofeviíre,&ieelegeííe outro , que
melhor, ou naõ taõ mai, fizeííe o otíicio,

que eu tenho, de governar a Companhia.
Eelegendoa tal peíloa, defejo affianmef-

nha a fer a renuncia que intentava fazer mo, que à tal fe lhe déííe o tal cargo ; óc

do Generalado da Companhia , por fe naó fomente me acompanha o meu ddc
acharjàmuytoatrazado nas forças,para j°> mas julgandocom muyta razaõ,para

fuftentar nos feus fracos hombros pezo que fe lhe déííe o tal cargo, naõ fó ao que
ião carregado. E ajuntando aeftarazaõ fizer melhor, ou naõ taõ mal, mas ao que

todas as outras, que animadas com a íua fizer igualmente. Ifto tudo coníiderado

rara humildade, renovavaõ a fua infuffi- em nome do Padre,do Filho, Scdofcfpi-

ciencia jà protelada, quando fe obrigou rito Santo, hum fó Deos meu Creador,

às penfões de hua honra, de que fe havia eu deponho, & renuncio íimpiezmente,

confeíTado indigno,quiz fazer apropof &ábloiutamenteocargo,que eu tenho

ta defta fua intentada renuncia com as de mandante, & em o Senhor nofío com
íuas razões eícntas ,que íemprelem»

braõ,&naõ com as falias, que fo ouvi.

das, ou fe perdem algúas, & outras fe i m«

pugnaó logo em tom de controverfia
,

que mais detém as execuçóes,do que le-

vaõà expedição. Eaílimque a todos el

toda a minha alma, rogando affim aos

ProfeíTos , como aos que mais quere*

raô juntar para íffo, queyráoaceytar ef-

ta minha oDlação,aíiim juftificada na Di-
vina Mageftade.

105 E fe entre os que hão de admit«

leseícreveo húacana, &he a feguinte, tir,& julgar a mayor gloria de Deos, fe

íemelhante a todas as que achamos de achaíTeaigúadifcrepancia, por amor,.&

fua maõ, & dictadas pela admirável pru«

dencia ,& alentado efpirito neíta occa*

fiaõfm guiarmente glorificado.

fi II.

101 diverfoa mezes , & annos,

reverencia de Deos noíío Senhor deman-
do o queyraó muyto encommendar a (ua

Divina Mageftade, para que em tudo fe

faça a íua fantiffima vontade à mayor
gloria íua , & ao mayor bem univerfal

das almas,& de toda a Companhia ,to.

mando elle tudocom feu Divino, & ma.

fendo por mim penfado , & yor louvor, & gloria para íempre.

confiderado fem nenhúa turbação in» 104 Lida em publico efta Carta, &
tnnfeca , nem extrinfeca , que em mim ouvida a fua não eíperada materia,& pe-

íentifle, quefoífeem caufa j direy dian* tiçaó de Santo Ignacio; depois de fe ad«

te de meu Creador , & Senhor , que me mirarem de fua tão conhecida humilda •

ha de julgar para íempre , quanto poííò de, o que logo fe ouvio dizer aos Pa-

íentir a mayor louvor , & gloria de fua dres,foyquefenãoconfenuffe neíta fua

Divina Mageftade. Vendo realmente , <k renuncia , mas que de algum modo fe ac
fem payxaô algúa , que em rr0n fentiíFe, tentaíTeàiua detejadaconfolação,&qui'

pelos meus muytos peccados , muytas zeráo que a repoíia fe conferiífe por vo*

iroperfeyções,&muytas enfermidades, tos ,como moftrandolhe poflivel o feu

tanto interiores, como exteriores, hey fim defejado. Porém reíolvérão todos,

vindo húa.& muytas vezes a lulgar real- que continuaíle no governo , de que fe

mente, que eu naõ tenho quafi com infí- queria livrar, & lhe mandarão dizer de

nitos grãos as partes convenientes para palavra em nome de todos, o que lhes

havia
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havia parecido. Que elfes não vinhão em
fe eleger outro.Geral da Companhia em
quanto vivefíeoque governava» Queel-
le era o Fundador da Companhia

;a quem
Deo* tinha eícolhido para pedra funda-
mental de fte edifício. E que não querião
fer ingratos a Deos , tomando diverío
Pay, que os governaíTe, havendolhes da»
do Sua Divina Mageftade o que ainda
vivia., & defejavão que ainda vivefíe
muyto larga vida, para os encaminhar,
como até então o havia feyco ,nornayor
ferviço de Deos, & para mayor gloria
íua. É fó o Padre André de Oviedo,antes
de concordar com os votos dos outros ,
foy de parecer, que feadmittiík cfta re-
nuncia, fundando a fua razão , em que
cila devia fer conveniente, pois aiffiln o
julgava o Santo Padre ; no que moftrou
não fer menor a eftimação , em que elle

tinha ao renunciante, do que a de todos
os outros íeus filhos , em não quererem
outro Pay,como elle também não que.
ria pelo feu mefmo motivo.

iof Enãoobítanteconformaríeen*
tão Santo ígnacio com a vontade de
Deos afTás declarada na de feus filhos;
ainda depois renovou o feu deíejo em
duasoccafiôesqueafua humildade lhe
offerecia para confegusr a mefma renun.
cia. E foy a pnmeyra húa grande enfer-
midade,quctcvenaquelle mefmo anno;
parecendolhe que jà a morte afoitaria da'
opprcíTaõ de feu governo. E. entregoufe
ranto nas coníideraçóes defte fcu*poífi-
vel

, & próxima liberdade
, que foy ne-

ctffario o rogo dos amantes filhos,& im.
peno dos Médicos, para que fe defera-
baraçaíTe deita imaginação

, que lhe ha-
via caufado notável íraqueza, introdu-
zida pela cfíicacia do feu defejo. £ a fe-

gundaocoafiãodeotornara propor jun-
tamente com a renuncia do Generalado,
lhe offereceoanova mercê, da mais vi-
da,que Deos lhe fez, vendo fe livre da
enfermidade. Porque repetio outra vez
os argumentos de fua debilidade de for-
ças cada vez mais attenuadas , & por eíTa

razão a fua infufficiencia cada dia mais
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manifefta. Mas ainda éntío não pode
altvLarfe do pezado jugo de feu govemoj
porque os amabiliífimos filhos ihe diííe-

rãocom refoluçáo, quefenáo engansfíe
com efte feu defejo

, porque fo fe veria
cumprido com a fua morte»

loó Todos naquelle tempo pruden-
temente poderiío crer , que não erão
mais as vehementes ínftancias de Santo
ígnacio fobreefta fua renuncia, do que
as efentas nefte lugar aquando depois
conftou por húa carta fua, que elle man.
dava ver na índia a S. Francifco Xavier,
para o fazer feu fucceíTor, ainda que fem
lhe revelar a elle o feu intento

> mas fó
apontar outros certos motivos para efte
leu chamado. E porque efta carta, quan.
do chegou à índia, jà S. Francifco Xa-
vier não vivia ;vio elle fruftradas todas
asinduftriasdaíua repugnância ao ho-
norifico cargo da Dignidade de Géraí
da Companhia

; & nòs ficamos admiran-
do os akifíimos grãos da fua humildade»

107 Daquaiiníinuava tão elevado
conceyto Marcello II. quanto fe deyxa
entender do que elle diíTe em hum bre-
ve elogio de Santo ígnacio. Porque af.
firmava, que elle não havia lido nas Hif*
torias defde o tempo dos íagrados Apof-
tolos , que outro tiveíTe alcançado de
Deos a graça que elle tinha merecido

; ôc
era ver elle ainda em fua vida tão aug-
mentada a Companhia , empreza tão
fíngularmente fua, como obra da Divina
mão. Concluindo efte feu juízo o eru.
ditiííimo, ôeverfadiffimo Pontífice nas
lições hiftoriaes de todo o feu tempo;
porque não fabi a, nem conhecia haver
então quem igualalle a Santo ígnacio na
prudência, ck mais talentos neceííarios
paraoíupremo governo da Companhia.

«a§â^

1
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defenibaraços para as fuás expedições.—
JÇp islão queria que os Provmciaes

fe meteflem no governo dos Rcytores ,

nem eftes no dos cfficiacs da Cafa. E por
muytas razoes. Porque,dizia elle, Deos
aflfte com particular graça a cada hum,
para que exercite ocííicio,que lhe tem
dado. Quem vè que o Superior mete a

mào no que a elle lhe toca, nãopóem o

CAPITULO XIII.

Santo Ignacioglorificado nogoverno da

Companhia»

$. I.

108 NAõ fó as prendas dos fub- cuydado,que poria , fazendo as coufas

ditos, mas ainda mais as dos como proprsas. A pratica do que tem

Superiores da Companhia ,faõ para íin- manejado hum officio por alguns tem-

guiar gloria do íeu Santo Fundador
;

pos,Íhecnfina muytas coufas ,queoSu-

porque do governo dos Superiores de perior naò pôde alcançar com a fua efpc*

pendem os acertos dos íubditos
; & taõ çulaçaó. Succcdcui muytas coufas , cujo

importantes íaô para obfervanciaas vir

tudes dos que obedecem ,como as dos

quemandaó. Epor ifío oSanro Patriar-

cha para as eleyções dos Superiores

feliz exi to depende das circunftancias,

as quaes vèa iUellcqcftàaopédaobra ,

& não pó ie ver o Superior, qeftà muyto

longe. M Inorheque o Superior emen«

queria que foffem taes os feus talento ,
de aos íubditos no que erraõ ,& naõ que

quaes cllc por fua rara humildade naõ os fubditoscorrijao ao Superior no que

achava em fi , quando foy cley to Geral eíle naó acerta, & lhe dem leys , como a

da Companhia,como ha pouco acabámos pouco intelligente do que manda. Dizia

dever.Osqueelleapprõvava paraeíhs também que muytas vezes fucccdc >que

Dignidades , fuppondo nelles os dons os mais Santos, & menos prudentes íe.

da natureza, fcaffiftencia da Divina gra» gunJoomundo,acertaõcom obom fuc:

ça,era6osde juízo, & prudência com a ceííb de coufas grandes, melhor do que

cultura das virtudes, íem as quaes lu« outros mais fabios , & menos fantos
;

zes nem o domínio das paixões, nem a porque na refolução fe aconfelhão com

perfeytaobfervancia, nem a fortaleza ,
Deos , & põem nelle toda a fua efperan-

nem o ferv iço de Deos, nem a cbaridade ça> & Deos os alumta,& guia,& abençoa

paterna, nem a promptidaõdaobedien- as íms obras. Porém que regularmente

cia, podem fazer hum Superior adequa- fallando a íantidade fó na5 baíta para

do com a comprehertíaó das perfeyçóes governara outros, mas tâbem fe requer

que Santo Ignacio previa, & examinava }uizo,& prudência; porquedeoutra ma.

primeyro que nomeaífe hum Superior neyraaadminiítracáo do governo paíTa

da Compmhia E Jefta fua prudentifli- para as mãos dos outros, que fe julgao

ma deliberação fe viaõ augmentos ra- neceíTarios para fupprirodefeytodojui-

ros de acertados governos,fiados todos zo, o qual ordinariamente naõ fuppre a

da capacidade dos fugeytos que elle ele- fantidade.

gia , & depois de applicados ao leme os no Pudéramos tratar muytos ex-

deyxava governar, iabendoque nãone- emplos de Superiores efcolhidosporSã-

ceflitavão de advertências para a nao ir to Ignacio no tempo das doze Provin»

íegura. E por iíío fe algum dos Supcrio- cias , que elle vio jà creadas -, & também

res da fua efcolha,o confultavão para li- de outros, que depois elegeo a Corrpa-

vrarem de algúa duvida, ou perpltxida. nhia encaminhada por eftes feus dida-

de cafual ; folhes dizia : Fazey voffoof- mes eícritos,& com os mais que fe lhe

ficio. Como ja o tinha fiado dos feus ta- ouviao em diíferentes occaíiões; os quaes

lentos, nelles meímos lhes íegurava os íoráo,& vão feguindo as acertadas eley-

ções
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çces de digniíli mos fuccefíbres.M as por
naõ fahirmos muyto fora do argumento
da noíía Hiftona, paliamos em filencio a
rnuytos, que em todas as quatro partes
do mundo com a Dignidade da Prelaíh
tinhaótodooluíire da virtude, chegan-
do a merecer o nome de Apoítolos

, que
em Lisboa começarão a dar os Portu»
guezes aos filhos de Ignacio , como fo-
raõ S.Francifco Xavier,& o Padre Si-
mão Rodrigues, eík Provincial em Eu-
ropa , & aquelle na índia : & de todos
eítes grandes Superiores fuípendemos
aqui a memoria,& a fazemos de S.Fran-
cifco de Borja , que por muytas razões
tem direy to a efta lembrança

, por íer hu
dos Géraes da Companhia, profetizado
por Santo Ignacio; por haver fido de feu
particular conhecimento, & trato fami-
liar, 6c por merecer Portugal a fua pre-
íença,& a Corte de Lisboa o feu exéplo.

I0* Â Primeyraoccafiaõ, em que
JL& fe viraõ no mefmo tempo

Ignacio, & Borja
, fem hum conhecer a

outro, mas para depois de andados al-
guns annos , ferem ambos muyto conhe-
cidos, foy na Cidade de Alcalà , aonde
a inclinação às fciencias, jà depois de ter
eftudadoa FiIofofia,o levava a ver aquel-
la celebrada Univerfidade,quandohia de
caminho para Vaihadoiid a viver na
Corte do tf mperador Carlos V. Porque
entaó ao paífar pela Praça mayor monta,
do a cavalio , & refpeytado da grande
comitiva de criadcs , & feguido dos
olhos de todos os que empregavão as
viftas na fua galhardia , & aceyo licito
aos feusdezafete annos, encontrou a
Ignacio, que entre húa acelerada multi.
dão da plebe, & cfficiaçs dejuítiça, hia
levado para a prizão publica dcs mal-
feytores por ordem do Vigario,fem mais
culpa, que a de fuás exhcrtaçóes, com
que encaminhava muytas almas para o
Cec.E parando Borja naquelle efpaço de
tempo, que bafta\ a para attendera tile

Sexto. A**
cafo,& divízar ao prezo entre osmuy-
tos que o hiáo cercando , juftamente fé
lentio compadecido da íua infeliz forte,
& rambem reverente ao feu grave,& mo
deftofemblante. A efta vifta correfpon-
deo no mefmo tempo a de Ignacio , &
ainda que entreo pejo decriminofo, naõ
fem o ar de innocente , como depois
conftou pela gíorioía fentença , de que jà
fizemos lembrança. Defte modo fauda-
dos ambos por offertas deftas interiores
inclinações, D.Francifco de Borja conti .

nuou o feu caminho para a Corte,& Igna •

cio para a prizão,feparados defde aquel»
le tempo até o de fe verem outra vez
juntos pela Providencia Divina, & uni-
dos por apertada união de hum Santo
Pay,& hum filho Santo.

106 Foy ifto quando no anno de mil
quinhentos &cincoenta foy a Roma Sé
Frandfco de Borja, jà depois de ProfeC*
foda Companhia. Aili ajoelhado primey*
ro aos pés de Santo Ignacio ,& logo le-
vantado aos feus braços , fe viraõ ambos
com muyto diíFerente eftado ,do que o
das viftas da Praça de Alcalà depois de
ter paíTado, & fuecedido o que agora di«
remos* Morrendo em Roma o venera-
vel Padre Pedro Fabro,& fentindo muy.
to a Companhia a falta de taõ fanto Va*
rão,difle Santo Ignacio para confolar a
todos.- Naõ ha porque entriftecernos
pela morte de Fabro

j porque Deos nof-
fo Senhor nos recdmpenfarà efta perda,
& nos mandará outro em lugar de Fa-
bro, que honre , & acrefeente a Compa s
nhia mais que aquelle que nos tirou. E
foy efte S.Francifco de Borja, Duque
deGandia,que pouco depois entrou na
Companhia,^ foy o primeyro que,mor-
to Fabro, fez nella a fua profiíTaõ.Mas jà
alguns annos antes tinha profetizado S.
Ignacio a entrada na Companhia defte
Santo Duque-, porque havendo recebi,
do em Roma certas cartas , difíe antes
de as abrir ao Padre Miguel de Arrcbi-
ra, que alii lhe havia perguntado

, que
cartaserãoaquellas: Eiras cartas faõ dd
D. Francifco de Borja Vicc.Rey de Ca.

talunha .*

4
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talunha ;& acrefccntou: S quem diífera a cahindo, para logo fe levantar. E que fó-

cite fcnhor,que andando o tempo havia bre tudooíeguiroconíelho de hum Pa.

de vir a Roma para fer Cabeça da noffa dre eípiritual, douto ,& prudente , nas

Companhia?E admirando íemuvto o P« couías que tocaõ so governo da alma,

Arrobira, de que o proferázaííe Religio

fo, porque o Duque era enraõ caiado^,

depois íe vio cumprida eíla profecia pa«

ra grande gloria de Deos.

107 Eniuyto antes deita viíta taõ

ckíejada de ambos , jà o Duque de Gan

era a regra mais fegura. Porém q quan-

to à peííoadeíua Senhoria, fegundo o q
lheefcrevia,& eíle havia entendido por

outras noticias do exercicio da fua vida,

& Oraçaõ,fe animava aconfelharlhe,que

confiado na Divina Mifericordia do Se«i

dia,quando era Vice»Rey de Catalunha, nhor, & alentado com as forças, que ha.

tinha noticia da fantidade do Fundador via recebido de fua bemdita maò , profe.

da Companhia, & lhe havia eferito húa guhTecomoquefazia ?
porque efperava

carta, confultando nella o feu parecer havia de fer para grande gloria de Deos,

fobrealguaduvida,que lhe propunha a & proveyto da fua alma, & de outras

íua coníciencia
5
principalmente para fa- muy tas, que fe animariaõ a imitar o feu

ber-fe continuaria com o coftume decõ- exemplo. Com efta carta ficou muyto

mungar todos os Domingos , & Feitas animado S. Francifco de Borja no feu fã.

principaes do anno- E a razaõ da fua du- to coflume , levando adiante a frequen.

vida era , porque naõ faltavaõ alguns cia da fagrada Communhaõ, fem os te-

Varões douto*,& Religioíos , que con- mores que ouvia difeorrer a outros , &
faltados fobrea mefma propoíla, ineli- também com defejos de communicarfe

navaô mais à reverencia, que fedeve rer por cartas com Santo ígnacio, & por tra»

ao akiffimo Sacramento; & hum feculaf to familiar com os Rehgiofos da Com
divertido com as attenções de tantas de
pendências do trato humano, naõ pode»

ria ter aquelíes grãos do divino refpey-

to para a frequência da fagrada Commu-
nhaõ. E com a repoíta , que eíte Catho-

lico Príncipe teve de Santo ígnacio , co-

brou novos alentos a fua devoção de co-

mungar nos dias deite feu pio exercí-

cio 1 porque lhe dizia o Santo ; Que

panhia, como dallt em, diante coítumou

fazer.

§. III.

Orreíido " pouco depois o

pay de §• Francifco de Bor«

ja,veyoelleaGandia ,onde naõ tardan>

do muyto tempo a morte da Duqueza,

poíto "fe naó pôde dar regra geral para teve occallaõ de tratar "do novo eítado

todos fobre eíte ponto, era com tudo devida, que havia de tomar, entregan*

mais íeguro chegar a Deos com aquella do íeà direcção do Padre Pedro Fabro,

reverencia , que he amor fervoroío , do que entaõ fe achava alli de pafíagcm. Ef»

que retirarfecom a outra, que he temor te grande Meítre efpiritual lhe deu os

pufibaime. Que do proveyto experime- Exercícios de Santo ígnacio, que eíle

tado depois na frequécia deita devoção, fez com particular augmento de feu ef «

precedendo o devido aparelho de in« piriro,&: ficou tão afFeyçcadoàquellaar-

tençaõ , & íervor , ha de entender cada te de converíaõ das almas , que alcançou

hum dos que vaõ à fagrada Meia, fe deve de Paulo I ILa fua confirmação , para uri •

abíterfe , ou continuar neíta communi- lidade a todos commua.Fundou logo há

caçaõ com o Senhor. Que entre os ou- CollegioemGaudia,&nosíeus Eítados

iros frutos admiráveis do commungar a géraes inítituhio por privilégios dos

miúdo, he íingularoquevemà alma, q Papas, & authoridade do Emperadorl,

dignamente o recebe , na perfeverança húa Univeríídade , cujo governo com.
para naõ cahir em peccados graves , ou metteò à Companhia , & íoy eíla a pri.

meyra,
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meyra, que ella teve E por haver feyto

vocodeferReligiofo,fe emaigum tem.

po fe vide livre cio vinculo do matrimo •

nio, determinou a lua entrada na Com-
panhia, por entender, que eít a era a von
tadede Deos, nãoobftante a inclinação

quetinhaàfagrada Religião deS. Fran
cílco, levado da devoção que defde os
feus primeyrosannos havia tido ao feu

Seráfico Patriarcha. Para confqguir o fim
d . fta fua determina çaõ , começo u a com •

municar por carta efte feu defejo a Santo
Ignacio, pedindolhe , que o a JmittiíTi na
Companhia por filho, & fubdito feU) in

formando-o juntamente da fua i jade ,

forças, faude , filhos , & filhas 3 k nego
cios, para que cem eftas noricias

5 me.
lhor o pudcííe dirigir o Santo Patriarcha

;

o qual eftimando muy to eiia deliberação
do Santo Borja, lhe refpoadeo com a

certeza de que o recebia na Companhia.
Ea carta deita repolla he a feguioce, que
fervirà para húa fingular confirmação da
fua admirada prudência, allim na mate*
ria dos negócios, que ccmprehende , co-
mo na forma em que falia , a quem jà
confiderava com a fobordmaçaó de filho

nomefmotempoemquelhenaò falta có
osrefpeytosda peiToa.

109 Illuítriílimo Senhor. Confola-
do me ha a Divina Bondade com a deter-
minação que ha poftona alma de V.S.In.
finitas graças lhe demos Anjos,& todas
as almas fantas, que no Ceo o gozão ,

pois fona terra não bailamos a darlhas
por tantas mifericordias com que ha re-
galado efta fua minima Companhia em
nos trazer a ella a V. S. de cu;a entrada
efpero, que tirará a fua Divina Provi-
den:iacopiofo fruto, & bem efpintual
para a fua alma, & para outras innume.
raveis,quede tal exemplo íe aproveyta.
raó. E nos que jà eftamos na Companhia
nos animaremos a começar de novo a ter-
vir o Divino Pay de Fami!ias,que tal ir.

mãonosdà,&tal obreyro ha efeolhido
para a lavoura deite feu novo manipulo,
do qual a min;

(
ainda que indignojme ha

dado algum cargo. Eaííim em nome do
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Senhor eu aceyto , & recebo dcfde agora
a V S. por no lio irmão, & como a tal lhe

tercy fempre em minha alma aquelle

amor, que fe deve a quem co.n tanta fi-

delidade íeenrrega na Cafa de Deos, pa«

ranella perfcytamente ofervir. E vindo
aoparticular,que V. S. defejafaber de
mim, do quando, & como da fua entra,

da: digo,que havendo-o muyto por mim,
& por outros encomendado a no ífo Se-
nhor,meparece,quepara melhor fecum.
pnreo n todas as obrigações, fe deve ef»

ta mudança fazer devagar, & com muy.
ta coniideraçãoàmayor gloria de Deos
noílò Senhor- E affim fe poderáó ir là

diípondo ascoufas de tal maneyra , que
íem que a nenhuns feculares fe lhes dé
parce da fua determinação, em breve té«

povos acheis defembaraçado, para o que
em o Senhor tanto defejais. E para vir
aindaadeclararme mais em particular

,

digo: que pois eíTas fenhoras donzelias
tem jà idade para as porem fuás caías,

V-S, as deve cafar muyto honradamente
conforme a filhas de quem faõ;& fe ha
boaoccalião,o Marquez também kc&k.
E aos demais filhos ,não lo lhes fique o
amparo, 8c forobra de feuirmáomayor

,

ao qual dará eftado
;
porém demais chílo

lhes fique a elíes fazenda competente,có
a qual poífaó honeítamente paííar , ao
menos em húa principal Univerfidade,
profeguindoos eftudosem que temlan»
çado tão bons fundamentos, Pois hede
crer, que a Mageftade do Emperador,
fendoelíesoque devem (&eu efpero
que feráo) lhes fará a mercè,que tem me-
recidoos voíTos ferviços, & promette o
amor,queíemprevos tem tido.

110 Deve fe também pòr diligen-

cia nas fabrscas começadas
5
porque de»

fejo fiquem em fua períeyção todas as
voíTascouíãs, quando noííb Senhor for

fervido que fe ha|a de publicar a mudan-
ça da voíla peífoa. Entretanto queeftas
coufasíe concluem ,pois V. S. tem tão
fundados princípios de letras , para ío*
bre ellas edificar a fagrada Theologia, fe

pôde fer, queria eu , q nella fe graduaíTe
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480 Fida do Tatrktrcha Santo Io nacio de Loyola,
de Doutor neííaUniveríídade de Gan-
dia :& ifío com muyto íegredo por ago-

ra (porque o mundo naõ tem orelhas pa-

ra ouvir tal eíiampido) até que o tem-

po , & as occaíióes nos dem cem o fa*

vor de Deos inteyra liberdade. E por»

feus combates lhe rebatia as lanças,- &
houve occafiaó, em que fenfiveimente o
poz em fugida, deyxando defpedaçada a

vidraça de hum poíhgo, por onde a luz
lhe entrava no feu Oratório , quando
actualmente o detinhaõ nelle os feus

que as demais coufas, que occorrerem, quotidianos affecl os. Domefmomodo,
fepoderáó ir cada dia declarando, naõ que temendo fe de Ignacia o tenrador
direynefta maisdequeefperareya miu° inimigo, deyxoufinaes da lua precipita-

do cartas de V.S. eu efereverey ordina- da fuga, rompendo as paredes do apo.
riamerite,&rogarey à Divina ,& fobe* fento.E ajuntando Borja a efta fantida»

rana Bondade , leve com o feu fervor, & de jà taó avultada antes de chegar à pre«

graça adiante as mifericordias começa- fença do Santo Patriarcha
5a queelle foy

das na alma de V.S. De Roma,&c. augmentando com a fua imitação em to»

1

1

1 Qual ficaria a alma de Francif- do o eítado da vida , illuftrada depois

co com eíta carta de ígnacio , íó elle o com os feus maravilhofos exemplos de
pudera dizer : & ainda que fe lhe naõ Sacerdote,de Operário Euangehco , do
ouvio efta confííTaõ por palavras , por zelo da Religião, da falvaçaõ das almas,
obras ficou admiravelmente ou vído.Fez luíke da Companhia, & de exemplar dos
logo voto de fer filho daquelie Pay, q no íeus Superiores , por morte de ígnacio

feu o coração havia gerado para Deos
;

nos ficou em feu lugar Borja,ou em Bor •

& affiín lho mandou íignificado por carta ]'a nos ficou ígnacio , fenaõ como Funda*
a Roma. Tomou o grão de Doutor em dor da Companhia,como Confervador
Theologia, para em tudo obedecer aos da Companhia jà fundada,

confelhos do Santo Patriarcha ; fez a 113 Obrou milagres,profetizou fu-

profiíTaõ íolemne da Companhia na for- turos, logrou extaies, dilatou a Com-
ina coftumada : deueíiado a feus filhos, panhiaem Miífões , fundações , & con-

& renunciou os bens,& voando tanto na verfôes, iempre com fuperior esfera de
execução deíles heróicos actos , quanto juizo ,& prudência, & difeorrendo muy-
o moviaô os afleclos do coração jdefpe- to tempo pelas mais nobres partes da
dido dos filhos ,& vaífallos, & por húa Europa Chriítã. E nas outras aonde fal-

vez de Gandia 3 chegou a Roma , gozou tava a íua prefença, fuppria a voz do feu

a preíençade Santo ígnacio
_, & lhe deu

do feu coração a poífe,que jàdiíTemos.

112

nome muyto a pezar do mundo,& do de-

mónio ; aos quaes inimigos communs
fempre defprezava, & nunca temeo.Me-

§• IV. receo diante de Deos efte fegundo Fran.

cifeo Magno da Companhia, como ta 5

Evava jà logrados Divinos fa. bem mereceo o primeyro,todas eítas af •

_jVores no Oráculo de Maria fíuencias da graça, & Divina Omnipo-
Santiíiima, que em húa imagem fua lhe tencia,pelo preço das fuás admiráveis

havia determinado articuladamente a virtudes. Porque affentando eftas em
entrada na Companhia : tinha também húa humildade taõ profunda,que o fagia

participado efplen dores celeftes nasho- viver por fua coníideraçaô no inferno

ras de fua Oraçaó, & vencido as infer- como hum dos deíhnados para aquelle

naes armas do demónio tantas vezes , abifmopor fuás culpas , & naõ em fu«

quanns o demónio o aífaltava. Porque blime throno do Ceo , por Siaver deyxa»

a profunda humildade de Borja iempre dotudooque tinha na terra, nomefmo
deívelado fobre as obrigações de filho tempoera taõ unido por trato familiar

de ígnacio cieftriííimo Soldado neífes com o Altilfimo, quanto o publicava©

muyto
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imiyro fmgulares experiencias.Faliava. fos de ouvinteç. E Santo Ignacio como
lhcChrifto nas fuás Imagens de cruci- exemplar deite zelo d o Santo Boria , le.
ficado ;pcrque no fcmimento defuafa- vouadiante afundaçaõ derte Collegio
grada Payxaó era Franciíco hum cruci- com muy to trabathofa induftna , cara qficado com elle. Dos Sacrários aonde ef- floreceíTe em virtude, & letras , até quetava encerrados chama va interiormea- no anno de mil quinhentos cincoenta &
teparacorreíponder por aquellc parti- dous, vendo o Summo Pontífice Greço.
cular fegredoa preíença dcícrvo,aquc no XIII. o grande fruto,queaChriítan.no Sacramento Santiffimo lhe fazia o dade Romana ,& de outras nações co»Senhor, como fe para bacer o fervo àquel
la porta, o Senhor lha queria abrir.

114. E quando com a ditoía morte
lhe bateo à fua , jà muyto antes tinha el-
le prevenido a entrada aos feus correyos
nauitima enfermidade, feguro de a ir

lhia deite Collegio, fe declarou feu Fun t

dador, & o dotou com liberalidade , le-
vando o defde o feu fundamento com
magnificência,& zelo. Porque debayxo
daprimeyra pedra fez gravar em huari«
ca medalha efta infcripçaõ: Gregório Pa-ter n.glori a,porfaber havia muytotcm. pa XIII. edificou defde os feus Zctpo antes

,
que elle eítava predeíiinado : pios, & dotou o Collegio da Companhia

affim como também por revelação jà ti. dejESUS,como Seminário de todas asnhaen £endido,quepordifcurfodemuy- nações, pelo amor que tem a toda a Re*tos annos o fenao innumerave.s filhos ligiaò Chriítá,& em particular a efta da'da Companhia; a qual ainda em vidavio Companhia: em Roma no anno do Se!enriquecida de gíorioíos milagres, Va- nhordeM.D.XXXIÍ. Ena portada doroes Apofto icos , & doutifiimos Mcf- mefmo edifício fez abrir aSSZ
tres.E depois de paíTar a fer coroado de dohum.nno,-GrcgortoxSrpSffi
gloria na Companhia muníante,deyxou Máximo à piedade, & boas letras. E bemna mihtanteonulagrofo das fuás reli, fetcmviftoW-g^S™™
quias o prcciofo da íua veneração , & o Santo Ignacb a fundação deftc^olEmemorável daquellas acções, que por el. giocom?çada por S.Francifco deBo a,Ias fizeraó

, & ainda hoje fazem a Deos
admirável nefte feu Santo.

§. V.

1 1
* T T ^ma ^as §ran(^cs °bras >

&'O partos feliciffimos do zelo
de S. Francifco de Borja,foy a fundação
do Collegio Romano, que elle propoz a
S- Ignacio para grande gloria de Deos, &
ajudou com o principio da renda > que
depois foy crefeendo

; mas por fua gra-
de humildade naõ admittio a honra , &
titulo de Fundador, que Santo Ignacio
lhe dava. E começando os primeyros
Meftres, que nefte Collegio teve a Com-
panhia, a ler publicamente as lições das
línguas latina, Grega,Hebraica,& Rhe-
torica,paíTado pouco tempo, leraô com
géralapplaufoos Curiós de Filofofia,&
Theologia a muyto numeroios concur-

que depois foy o terceyro Superior , &
4-jéral da Companhia,conrinuada por el-
le, & fundada de novo por hum Pontifi.
ce de taó gloriofa memoria.

CAPÍTULO XIV.

Daghrificaçàe âe Santo Ignacio nasfuâs
Imagem.

$- I.

116 SE por naõ haver quem pregue,
naó ha quem fe converta,& por

confequencia naõ ha vendo Miííionanos,
naõ haverá Pregadores, como diz o A-
poftolo

j Santo ignacio, que para con-
vertero mundo, manda ir aos feus filh/os

até onde puder chegar o nome de Deòs,
& fer ouvida a fua palayra,he vifto como

Ss Miffio.
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nario pregando , poflo que com vozes lgnacio a fer ainda Miflionario prêgan-

mudasem húa fua Imagem. Do mefmo do,& convertendo, confiderada a forma

modo que S.Franciíco Xavier jà depois com que o Pintor Ctleíhal o deyxou re-

de morador no Ceo, appareceo peregn- tratado.

no viandante, também como quem ainda 123 Heefbfagrada Imagem de me •

Vinha a pregar na terra : & tanto hum, yo corpo, aípecto grave, & reverenciai,

como o outro nas fuás Imagens glorifi na mão efquerda húa caveyra,para a qual

cados. N a Villa de Munebrega do domi- eítà apontando a direyta, o roíto de fey *

nio de Aragaõ,& Bifpado de Taraçona, ções mais cheas, que a dos outros feus

vivia hum nobre,pio, & douto Cónego, retratos, parecendo que olha para os que
por nome Dom Roque de Villar,que de» ochegãoaver,ôc aígúas vezes de íem
íejando illuftrara fua Pátria , intentou blantejà benigno, jàíevero,em hum tem-

haver todos os retratos dos Santos Fun» po refp!andecente,& em outro fombrio,

dadores das fagradas Religiões , quanro

foííe poffivel parecidos com os feus ori.

ginaes,paraoster juntos ,& fazer lem

brada nelles a fua veneração. E entrando

a vellos onde eftavaõ juntos , hum pere

neftaoccafsaõ caufandoamor, ôcnaquel

ía efpanto. Os que eftaó vendo eíia va-

riedade de representações, logo fe fentem

interiormente variar de afkctos , dos
quaes oP.Aííonfo de Andrade, Religio-

grinonaapparenciaeftrangeyro,por naõ fonoíTo, que he o Author daefcrilura

íer conhecido no Paiz,diíTe em prefen- deíiefucceflb,nosdiz, que foraó muy-
ça do pintor, que os havia copiado,&tã- tas as mudanças de vida, nos que movi .

bem do mefmo Dom Roque de Villar, q dos por divina s infpirações , obrou efta

faltava aUito retrato de outro Fundador Imagem de Santo Ignacio.E fuppondoo
de húa nova Religião , que íe dizia da grande fruto das converfô es , que infi.

Companhia de JESUS, ao qual elle co- nua o Padre Andrade para reforma das

nhecéra emRoma^dc fe chamava lgnacio, vidada pureza interior das confeienciasj

homem Santo. Com eíh noticia deu a porque efie deve íer oprimeyro motivo

entender o devonfíimo Cónego a vonta* de taó peregrina eíiampa de Santo Igna •

de de também ter com esquadros dos cio jappeilemos ao compendio dos muy-
outros F undadores , eíie de Santo Igna « tos milagres deíia fua Imagem obrados

cio; perguntando ao peregrino, fe pods- nos eníermos, dos quaes em rnez teme-

ria elle deferever a fua figura , & habito, yo jà fe contavaõ mais de hum cento,que

para que algum dos pintores guiado* por por feus merecimentos cobrarão faude.

tíTa informação, o pudeíle retratar ? E
refpondendo o peregrino, que ainda o
daria melhor, debuxando elle mefmo a

fua eífigie, pois o havia vifto : preparou-

fe o neceífano da arte para a pintura,& o

$. II.

124 TjOrveneraçâo,& devido culto

JL àprodigiofa Imagem de San-

peregrino lhe poz as mãos , retirando fe to lgnacio em Munebrega , foy ella col •

todos a comer , por fer hora do meyo locada em Altar publico, como confia de
dia-E fendo elle também chamado na fc. húa relação imprefla:& a primeyra ma-
guintehora para tomar a mefma refey» ravilha dapoderofa mâodc Deos,obra.
çaõ,achoufe a pintura de todo acabada, da nefta Santa Imagem , foy aquefevé
& elle defapparecido, entendendo fe, q eícrita na mefma relação em hum copio-

feria eíle artífice mandado do Ceo are. fofuordebayxo do braço direyto,por
tratara Santo lgnacio n a terra.Enaófem eípaço de quatro horas; o qual recolhi,

fundamento íe fez enta5 efte juízo, & do nos lenços, em quefe hia recolhendo
delle naõ diícorda o que nos agDra faze- aflim como vinha manando,& applicados

mos,entendendo, que foy mandado Sãto eftes lenços a vários enfermos, dava

milagrofa
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fi-ilagrofa faude.E o mefmo fuccedeo em
outras duas horas dcfte fuor

j advertin-
do fe também, que aflioi hum como ou •

trofuor foraõ viftos em dia de leira fey*
ra.-o primeyro cm vinte & hum de Abri],
& o fcgundo em cinco de Mayo,fícando
livre a pia devoção de cada hum,para dif.
correr fobre a qualidade do fuor

; por*
que nem era agua, nem deyxava de o
parecer

; mas antes mofirava huns lcn-
ges de fangue, que ainda fazia ma is myf-
teriofa a mefma maravilha. O que nos fa.
bemoshe, deyxando as devotas inter,
pretaçces deite fegredo^ que aíTsm como
rnuytas vezes em Pavia o coração de
banto Agoftinbo,entrando algum Herc.
ge na Igreja, dà viílveis íaítos, corando*
íe de Tangue dentro da criíiaílina ambu-
la, em que fe guarda , & moílrando por
eííamaravilhofareprelentaçaó o arden-
te zeio,com que em vida o Santo perfe-
guiaaHereíia.domefmomodoeftalma*
gem de Santo ígnacio fe cobria de fuor
languineo, quando algum grande pecca-
crer lhe punha os olhos , & no mefmo te,
po os do Santo o atemorizavaô, & con»
vertiaõ

j reprefentando-fe nefte prodí-
gio, o que conta de Santo ígnacio o Pa.
dre Pedro de Ribadaneyra ícu Secreta-
rio. Díz,que quando elie pregava,fahiaõ
tao infiammadas com o fogo do Divino
típintoas fuás palavras, que os ouvin-
tes-aterrados com a fua efficacia cahiaõ
oeimayados, fendo neceífario levaílos a
caía em braços alheyos.-como também
Juccedsa aos atemorizados na prefença
cia lua Imagem de Munebrega

; porque
cahidos repentinamente em terra, fica»
vao taõ fora dos íenridos , que fem fe-rem ajudados de guias,& forças de ou.
tros,naopodiaõ voltar para íuas caías,
*L Mo affim havia de íueceder , por ferem
as Imagens huns íubftitutos das peífoas,
qucncilasfcrcprcfcntaô

: & fe em vida
tíe Santo ígnacio affim íe convertiaó
inuytcs peccadores; também a viftada
lua Imagem havia de caufar muyto íeme-
iriantes converfões.

115 Edomefmo modo (para ferem

tudo maravilhofa eira Imagem de Santo
ígnacio) aílim como em vida o não pu.
déraõ retratar próprio

; porque vião os
artífices copiadores variar de tal forteas
feyçóes,& cores do rofto, q nunca dizia
acoplada Imagem com o íeu Original •

também encontrarão com o mefmo im-
ppffivelos pintores, que quizeraõ tirar
nua Imagem femelhante à de Munebre-
ga, para fe communicarefta effigie de
Santo ígnacio a outros Reynos , jà que
por muytas , & muyto diílantes partes
ie logravão os benefícios dos feus mila.
grés»

§. iíi*

326 FAzendo fó agora memoria dos
autênticos, & começando pe-

los pnmeyros , que logo obrou no dia
emqueafagrada Imagem foy accommo-
dada no Altar do feu culto publico , que
foraó três, fatisfaremos à devoção uni™
verfal de todos os que Iouvaô*a Deos
neíte Santo Patnarcha ,& o reconhecem
admirável em tão maravilhofo Santo-
ainda que por abreviarmos eferitura fó
diremos a lubítancia década hum, de*
vendo.fe muyto ao fanto contado da*
queiles lenços do íeu prodigiofo fuor

'

m Em Alarba lugar da Comarca
de Munebrega, húa mulher gravemente
enferma de hum penoíiffimo tumor , que
Ine impedia a refpiraçaó , depois de ter
entrado na Capeíla dedicada para as ado^
rações da Santa Imagem, logo no mef-
mo dia, que deu o principio a eira publi-
ca veneraçaô,mediante o toque de hum
deites lenços, cobrou repentina faude*
-Na mefma Villa de Munebrega , húa
mulher cafada com oyto annos de certo
eílrago interior de muytos achaques re-
petidos, chegava a vomitar muytas vei
zes fangue, & matéria juntamente, fem
reter nem comida > nem medicamento 1
poisalgúa pequena parte

i que por cafo
íhe ficava, a lanhava pelo nariz ; depois
dedefeonfíada dos Médicos por incu.
ravel, & viíta jà como hum efqueleto di

Ssij mortes
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morte, atormentada com dores,& de- viífimas dores. Recorrerão à fagrada

bilítada com porfiados defmayos, em hu Imagem de Santo Ignacio ,
pcdindolhc

deites, que áo principio parecia fer co» para a filha a faude, que dava aos outros ;

moosoutros,logrouoquedefejava.Por» & untsndoihe hua vez o braço com o

que tocada com hua relíquia do Santo, azeyteda fua alampada hum Rclxgiofo

que hum Religiofo da Companhia lhe de Santo Agoítinho , quéalh fe achava,

levou , contandolhe as maravilhas da fua logo começou a melhorar > & fazendo-

Imagem,& aconfelhando a ella , & a feu lhe a mãy a mefma unção íegunda ,& ter-

marido, que fe cncomendaíTem nos feus ceyra vez , com a fé de a Ver de todo h-

merecimentos, & lhe offereceíTem algum vre> aíFim como da primey ra jà tinha co.

voto pela recuperação da faude , a teve meçado a enferma a experimentar a fau-

logoperfeytiffima. Naô podendo antes de pedida ao Santo , depois da fegunda

dar hGa volta na cama fem intoleráveis applicaçãodo azeyte milagrofo pode a

dores, alli em prefença de todos fe fen- menina levantar o braço,ouvindo-fe nel •

tio com forças para fe poder veftir,& no le hum como deíencayxo dos oíTos,& no

fe<minte dia ir à Igreia defeendo as efea- fim da terceyra cobrou a tt tal faude , &
da
&
s fem encoíio algum , a dar as graças com ella a reíhtuição do ufo do fèU bra •

ao Santo, confeíTando-íe , & com raua- ço.

gando na mefma Capella , cumprindo 130 Hua mulher caiada, & outra

nefta vifita a promeffa, que lhe havia fey- viuva , naturaes de Munebrega, a pn *

to, & âcreícentando de mais húa novena meyra com hua perna toda chagada , & ã

deMiíTascm final do feu agradecimen- fegunda com ambas, enormemente in»

to, por fé ver como refufeitada , a que jà chadas , vindo húa à Capella da fagradâ

todos tinhaõ chorado como morta. Imagem fullentada em húa moleta , & a

128 Hum pobre natural da mefma outra arrimada em duas, ambas alcança-

Villa de Munebrega,pór nome Paíchõal, ráo do Santo a faude , de que neceífita*

tolhido de pés , & mãos havia doze an* vão,& lhe pedião com a fé dós milagres,

nos, ôt com hum braço quafi morto,fem que lhe vião fazer , porque untando a

poder ufar delle pára eOufa álgúa , pade- primeyra as fuás chagas cõ o maravilhofo

cia fobreiftomuytas vezes continuados azeyte da alampada, & a fegunda empe*

accidentes de gotta coral. E vendo os nhândo ao Santo com fueceflivos clamo-

milagres que Deos obrava pari honra res, deyxàrão ambas as luas moletas na

de Santo Ignacio na fua Imagem, pedio Capella, ôc voltarão fem lefaô algQa para

hua efmola para lhe mandar dizer hfia fuás caías.

MilTa no feu Altar :& do modo que là o 131 Também fe julga por maravi*

pudêraõ levar as íuâs moletas , fez ao lhoía mercê impetrada de Deos por efte

Santo a oferta da MilTa , & a pétiçaó da feu Santo fervo,a experiência de fe ve*

faude, que logoà vitfade todos cobrou, rem livres as lavouras, feàras, & hortas,

& foy bara cafâ fem o arrimo das mole- do eílrago, que coítumáo fazer as bor •

tas, publicando o milagre , & muyto ràfcâsdetemporaesinvemofos por to>

agradecido ao Santo, cantando.fe entaõ dOaquelleefpaçodeterra,queefta àvif.

hum Te Dmm Imâarnus diante da fua ta da mefma Santa Imagem de Munebre*

Imágem.

129 Outro vizinho de Munebrega

Domingos Paulo , & fua mulher Mag-

dalenâ Ximeno> tinha húa filha com hum
braçotodo perdidôjpor haver cahido no

fogo, donde fahio taõ queymadòique fo

ga -

132

s- iv.

Ah tantos os milagres da pro.

, digiofa Imagem deSátoIgna*

cio em Munebrega, que jà para evitar»

kre ficar tôlhidòjpadêeia a donzella gra: mos muyta eferitura, abreviamos daqui

por
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por diante a fua narra tiva,ba fiando íó as
noticias que fervem para fer reconheci»
da a gloria deDeos, & a honra do feu
íervo retratado. Hum feu devoto , que
havia vividoemeo annos graviflimamé-
te enfermo com três coftellas defpedaça •

das por hum arcabuzaço , fem tambera
poder valerfe das pernas de todo mor.
tas :& fua mulher aflim meímo fem fe
fervirdos braços mordidos dehum ani-
mai peçonhento. Hum mancebo aleyja-
dodehúa perna, da qual lhe haviaõ tira-
do cinco bocados de ofíos. Outro com
húa perna eftropeada debayxo da roda
de hum carro. Húa mulher paralítica de
fete annos. Hum aleyjado de hú dos bra-
ços depois de deslocado havia anco an-
nos. Outro depois de muyto enfermo
de chagas incuráveis em hua perna , &
trazido de hum hofpital onde fe recolhe-
ra acurarfeporferpobrejmas nada ha-
viaó obrado nelle os remédios, Húa mu-
lher deyxida dos Médicos, depois de
três femanas inteyras por caufade húa re-
tenção deourinas, & também com peri.
goda vida por hum íleymaõ interior no
ngado. Húa afmatica donzeíla, & em
muytos tempos quaííefpirando por falta
de refpiraçaõ. Hum menino quebrado
deannolc meyo de idade. HQa mulher
entrevada de muyto tempo em meyo
corpo. Outro entrevado nos pés em
mais de hum anno. Húa menina de idade
de cinco annos, atormentada de accide •

rei
!
a dous, & três cada dia-Hum entre,

vado de ambas as pernas. Hua enferma
de accidentesdegotta coral. Hum me-
nino defeonfiado dos Médicos , & hum
entermode continuadas dores de hum
braço.

132 A todos eftes deu faude Santo
lgnacio pormeyo da fua Imagem de Mu-
nebrega, huas vezes tocados cõ aquel-
les lenços do feu fuor ; outras com a un-
ção do azeyte da fua alampada

; outras
vifítandoafuaCapella,& pedindolhe o
remédio cada hum para a fua enfermida-
de

: outros fem chegarem à prefença da
lua Imagem,& íó cora invocarem o pa.

Sexto. 4g 5
trocinío do Santo: & finalmente todos
por diverfo modo remediados com cir*
cunftancias antes, & depois da milagro-
fafaude,quenaó individuamos por abre*
viarmos os compêndios deitas maravi.
lhas , cuja fubítancia fem eftes acceíTo-
rios naõ fica diminuída, nem a noíTa ef-

criturainfrucluofa ,dsyxando aos de-
votos do milagroío Santo a curiofídade
de contarem os coyxos, mancos, & aley-
jados , que o reconhecerão feu Bemfey*
tor nefta fua Imagem.

§. V.

*II f~*
Orno confíderamos a Santo

V-jl lgnacio Miffionario manda,
ao por Deos nefta fua Imagem paíTe-
mos dos feus milagres de Munebrega aos
de Calatayud , & de outras partes muy-
to diílantes. Hum Rehgiofo de S. Fran-
cifeo conventual de Calatayud

, grave-
mente enfermo de inchação das pernas.'
Hummenino,que hia atropellando húa
carroça , &chegavaõ jâ as rodas a lhe
paliarem por ílma da cabeça.Húa mulher
aleyjada de mãos,& pés. Outra viuva,
que tinha húa filha , fem poder andar ,nem defcerhúa efeada fem fer ajudada.
Hum menino enfermo de húa quebra»
dura. Húa mulher moradora deBirvef.
ca com húa perna totalmente feca. Outra
natural de Noevalos cega. Mais quatro
cegos;em diverfos lugares,affim também
fem individual circunítancia.Hum def-
confíadodos Médicos por ardentiifímas
febres vizinho de Caflellaõ. Húa mu-
lher de Vai de Torres também deyxada
dos Médicos depois de nove annos en-
ferma com hum peyto cercado de durif»
íimos tumores , que lhe caufavaõ acci.
dentes.Hum paralítico natural de Ate.
ca. HummudodeTortuera. Hum mo»
ço ainda de mais longe , azougado com
continuados tremores de todos os mg.
bros , a língua tartamuda,& trocando os
pes quando andava ,fempre com rifeo
decahir.

134 Hum velho de fetenta annos
Ss 11) entre»

nr



4$6 Fida do Tatriarcba Santo Ignacio de Loyola ,

entrevado das pernas, que para andar fe Hum mancebo natural de Cam pilho cõ

valia de moletas, natural de Tarraçona. hum braço quebrado* Húa nebre don-

HCia menina de íeis annos de Calatayud zella diftante de C,aragoça
,
gravemente

com rifeo de acabar affogadadehúapa- enferma dehumtabardiiho. Hum vizi-

rotide no peícoço.Hua mulher do Arce nho de Daroca jà com todos os Sacra •

Hfpado de C,aragoça , defeonfiada dos mentos, efperando a morte com húa for •

Medicos,& recebida jà a extremaunçaõ. te maligna de febres. Hum vizinho de

Outro vizinho de Eífobles também jà Torravel, enfermo de hum grande tu-

ungido com o mefmo Sacramentd.Hum mor junro à fangradura,& com tanto pc •

menino natural de Alarba, nafeido quaíi tigo» que os Cirurgiões lhe proteíiavaó

morto. Húa mulher no lugar de Gim* a perda da vida le o qúizeíTe abrir. Hum
baila Bifpado de Tarraçona com hú can- menino de anno, Sc meyo de idade ,que-

cro nos pey tos jà deíefperada de medi • brado de nafcimento , circunvizinho de

cinas da Cirurgia Outra natural de Ri- Munebrega. Húa viuva em Ateca termo

da com hum braço quebrado em húa de Calatayud, entrevada da cintura até

queda Hum do contorno de Manreza aos pés.Outro vizinho d eMilaô de Lara,

atropellado pelas rodas de hum carro. Arcebifpado de Burgos, entrevado dos

Hum devoto do Santo^natural de Arcos pss havia hum anno- Húa menina de o/ j

deCafteÍla,comh;Um braço jàcom fen* to annos,natural de Mores, apertadidi*

tença dos Cirurgiões a fer cortado, para

quenaóinfidonaffe o.corpo todo. Hua
donzella da Villa deMochaies>precipi»

tada acafo por húa queda do alto dehum
monte : do mefmo modo hum menino

em Munebrega, que havia cahido em hú

ma commortaes , Sc repetidos acciden*

tes. Hum entrevado de ambas as pernas,

natural de Orera. Húa enferma cem ac-

cidentesdegotta coral em Madrid. Hú
menino de Bifcaya, que ftndo ainda de
peyto,eftavadeíconfiadodavidawEhum

poço. Hua lavradora, natural de Daro- devoto Cidadão em Calatayud^ atorrrê

ca, entrevada de ambas as pernas
, que ta^° com aguda dor de hum braço. Ef*

mal fe podia valer do encofío de duas tcS > & outros muy tos milagres, affim pa»

moletas. Hum mancebo natural deOr- ácidos por efpaço de quarenta annes

michalo Alto, cego de humdos olhos, mediantea Angelical Imagem de Santo

& com duas quebraduras. Hum vizinho Ignacio, noíío prodigiofo patriarcha,tã •

do Vai de S. Martinho das Lozas,impe» bemforaõ lemclhantesaosdeMunebre.

dido no andar por hum carregado tu- ga nos modos, & nwavilhofas circunf^

mor , que tinha no joelho. Húa donzella rancias antecedentes, & confequentes à

de treze annos natural de Valtorres,en^ faude recuperada dos enferrros >Sc nós

ferma de muy tas chagas na cabeça, Sc naõ contamos por naõ dizermos tantas ve-

pefeoco. Hua mulher vizinha de Cerbe- zes ° meímo.

ra, furda ,& falta de juizo ; & também ,

hum moçoa quem hiviaõ dado húa pu«
nhalada pela qual refpirava com tanta

força, que apagava húa vela.Húa mulher
com os peytos abertos , Sc hum feu filho

com húa quqbradura, moradores muyto
diftante de Munebrega. Outra mulher
tarr bem comam ima diftancia de Mu-
nebrega,com húa perna quebrada. Húa
mulher natural de Torrijo , perigofa na
vida por hum fobre parto , Sc jà prepa»

íando-fe para tomar os Sacramentos.

CAPITULO XV.

Dawefma matéria,

«3* Ingularizemos agora alguns

milagres .que pedem mayores
reflexões para mais viva lembrança dos

merecimentos, & gloria de Saro ignacio

MíO
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Miflionario vindo doCcoa Munebrega
no retrato, que o Angélico Cortezão ve

yo a debuxar na terra. E he o primeyro ,

queconfeíTaõ os nobilUíimos Condes de
Aranda Grandes de Heípanha , os quaes

encomendando-íe a Santo Ignacio na fua

Imagem milagrofa, lhe pediaó, que li-

vraííe a Condeça de nuns continuados
defmayos, quelhepunhaó emrifco ávi-

da. Porque ouvindo elles quanto a po
deroía maô de Deos iiluítrava esna mila-

gres aquella fagrada Imagem , aílim a

Condeça, como o Conde, fe obrigarão
por voto feyto ao Santo, de que ambos
lhe inaõ com vi fita publica à fua Capei-
la de Munebrega, fe a Condena recupe»
raíleafua faude jàquaíi deíefperada. E
e(Ta mefma promeíTa, porentaóíò entre

ambos ajudada em caía, mandarão de-
pois por hum dos familiares manifeftar

na Capella da Santa Imagem co.n offerta

de muytas cochas pira arderem no feu

Altarj&cambem de grande numerode
MhTas, quenelle fe celebraíTem , para íi»

nal da íua confagrada obrigação , a qual

fecumpriotaõprornpta mente, quinto o
Santo andou pontual na reílkuiçaô da-
queila faude perdida , como coníla pela

leguinte confiíTaõ da mefma nobiliííima

enferma.

136 Digo eu Dona Maria de Padi-
IhaManrique & Acunha, Condeça de
Aranda,&o que certííico,& dou fé, co=

mohavendome achado em hum dedes
annos paflados por cfpaço deoytome-
zes com três enfermidades graves jua»

tas,queeraô huns defmayos, os quaes
me tinhaõ largos tempos privada dos
fentidos, & com excemVas dores de ca*
beça,& com húasappscencias, ou fomes
falias, que me cbngavaõ a comer o que
oeftomago naô podia cozer, &fe eu o
d:ffer,3,me punha em manifeiio perigo,
havendo evidentes indicios , 5c conje-
cturas de peífoas entendidas, procedido
eíie dano de certos feytiçns íeytos por
húa Mourifca , & manifeítanda mais o
nao haverem feyto as medicinas ,que fe

applicavaõ nenhum effey to : & ao cabo
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do tempo hum defmayo me apertou de
imncyra, que temendo o Medico, & os
mais que fe achavaó preíentes, naó tor •

nariadelle, porque me durou àdàc as

cyto,ounove danoyce, até as duas da
manhã, com accidenres , & íinaes muy
perigofos,offêrecendo fe aó Conde meu
fenhor, que DeOs guarde , neíle confíi .

cio, encomendaríe ao Patriarcha Santo
Ignacio de Loyola, promettendo ir am-
bos dedous, cobrandoeúfaude,a v. íi -

tara Sanra Imagem fua, que eíU no lu«

gar de Munebrega, mandou logo là a q
fe diíleífem a elia intenção certas MiíTas,

& fe puzeííem algúas tochas na Capella,
como íe cumprio tudo com effeyto.Tor-
nando eu do defmayo , defde a.)uelía

noy te r.aõ fá o naõ tenho mais tornado
a terem mais de dez annos

; porem nem
taõ pouco as dores de cabeça , & appete-
cias falfas, que tanto me affltgiaõ. Pelo
que reconhecendo eu efia maravilha ., &
favor do glorioío Santo Ignacio de Lo-
yola, confeflando a minha negligencia,

em haver dilatado tanto efta declaração,

agora para mayor gloria de Deos, &do
dita Santo, teflifiquey o atilo da minha
depoíiçaõ ; a qual juro, para que efta ver-

dade fí^ue mais quahíkada,&cOoutro
teilemunho como eíledeu tãbem o Çon»
de 5 o qual, & a Condeça, & toda a fua
familia, foraõ agradecidos a viístar a Ca
pelía, fazendonellahúa novena, &dey-
xando enriquecido com oífertas o Altar

do Santo.

197 Bernarda Benedis, natural de
Munebrega, que por haver livrado de
varias enfermidades,favorecida da pro-

tecção de Santo ignacio, lhe fazia conti-

nuada affiftencta na fua Capella,íervindo
a Santo Ignacio , naõ fó com o muyto
que rezava em feu obfequio , mas tãbem
dedicando a fua caía para hoípedaria dos
noffos ReSigiofos, obrigando fe aos luf?

tentar com a fua fazenda;logrou muytas
vezes a prefença , & vi fia do Santo , ap-

parecendolhe , & confolando*a como a

filha da fua devoção .- entre outros favo-
res, que lhe feg,contaófe por mais íingu»

138

1
ai V

lares os três kguiutes.
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138 Ganindo de humbanco,&naõ de; porque eftandoeileafíim lidando cõ
fazendo cafo de hua pequena ferida, que o feu mal, lhe appareceo Santo Ignacio,

entaõfe lhe abriona perna ,crefceoefta &diíTeconfolancb o no aperto em que
tanto, &feapoftemou de tal forte, quea eítava, que por rogos de íua máy havia

perfuadiraõ a chamar-Medico ,& Cirur- alcançado de Deos, que naõ morreííe da*

giaõ, para fe curar, no que ella naõ con- quella doença,& viveífe mais annos em •

fentio, dizendo, que tinha Medico, & pregados em feryiço feu na Companhia j

Cirurgião cm Santo Ignacio feu Pay ; 8c & defapparecendo o deyxou taõ livre da

naõ fe enganava com a fua confiança
;
por- enfermidade do corpo , como recreado

que fazendo oraçaõ diante da íua Ima- com a faude da alma : & em podendo elle

gem, & ungindo a chaga com o aze y te fahir de cafa, veyologo aoCollegio, pe-

daalampada,logofe viofem rafto,nem dindo,& dizendo, que defejava fer hu
final algum do mal daquella chaga. dos filhos de Santo Ignacio.

139 Tendo inveja dos que fabiaõ 141 QReytor, & mais Padres do
ler, por fe rèr femo fruto das lições ef*

pantuaes, pedia muytas vezes a Sanco

ignacio, que lhe alcançaííe de Deos a

mercê deita fciençia , para naõ ir à Ora-

Collegio, ateendendo ao grande fenti

mento, que teria o pay, vendo-fe fera.

aquelie filho, que era o único herdeyro
da íua cafa , & também coníiderando a

çaõ ignorante do que enfinaõ os livros. E boa correfpondencia , que lhe devíamos
em hua hora deita fua efficaz petição, ou. por grandes obrigações,foraõ detendo,
vindo húa clara, & diftinta voz , que lhe &alentandoasefperançasdo filho per»

dizia : Abre eííe livro, & lé 5 tomou logo tendente atéchegar o Padre Provincial*

hum, que alli lhe ficava à maó
t
& o ieo O qual ouvindo tudo o que temos refe*

taõ defembaraçadamente, como fe ti- rido, refolveo, que foííc recebido, pois
vera exercitado toda ávida femelhàntes Deos o chamava, & Santo Ignacio orna*
lições,& foy com taõ grande gozo , co- da va.Na noy te em que o haviaõ de rece»

mo agradecida a dar as graças a Santo ber, appareceo Santo Ignacio a fua mãy
Ignacio dentro da fua Capella. em Munebrega,dizendoIhe,que naquel-

14,0 Tinha hum filho que eítudava lemefmo tempo havia fer recebido feu ff*

Grammatica çom os noíTos Religiofos lho no Collegio de Calatayud s &ç per-

de Catalay ud, para o qual em húa das oc- guntandolhe fe teria grande goílo de o
cafiões da coítumada converfação,quan- ver entrar, & veflir a roupeta da Cora-
do lhe apparecia Santo Ignacio , pedia panh ia; &refpondendoella,Sim Senhor,
ela o favor de o receber na Companhia, fera eííe hum grande favor: levou a lo.

E djzendolhe o Santo , que íim o reco» go Santo Ignacio em efpirito, &a intro-

lheria; masqueadvertiííe,que a fuaen- duziona fala onde eítava oPadrePro-
trada lhe havia de euftar muytos def- vmcial, ôcamaisCommunidade, & vio

goftos, & trabalhos : refpondeoa boa ella entrar o feu filho veftido deíecular,

mãy , que mayor feria o léu , do que & como lhe veítiraò aroupeta,& abraçà-

todo o pezo de afflicçóes , que ella raó todos com grandes demonítrações

lhe cuftaOe,fe viífe aofeu filho Religio» decharidade, & finalmente ef revèraõ

fo.Aflim overàs,lheprometteo o Santo, o feu nome no livro dos affentos , & en.

masferàmuyto mayor, queeíle gofto,o tradas detodos os mais daquelle Colle-

fofrimentoJo feu mal :& deíappareceo. gio. E repondo a Santo Ignacio outra

PaíToule algum tempo, adoecco ofilho, vez em íua caía , na hora de fe defpedir

& foy effa a primeyra pena das que prog- delia lhe repetio a protecia do que lhe

nofticou S nto Ignacio a fua mãy , jà reítava de afflicções para padecer por

guando começava aferchamado para a efta entrada do filho & ella logo na ma-

Companhia , por mcyo defta enfermida* nhã fegumte foy à Capella do feu Santo,

taõ
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taõ gozofa do quevio, como pcnfativa
do que Santo Ignacio lhe diffcra j & na
fervorofa oraçaõ , que alli teve muyto
agradecida a Dcos , & ao Santo , fe offe .

feceo muy confiante a padecer ate amef-
rramcrreporamorde Cbriíto , & bem
da íalvaçaôdo feu filho.

141 No tempo que gaitou nefta ora»
çaõ, & Miflas, que ouvio em roda a ma .

nhã, teve feu marido a nova da entrada
do filho na Companhia , a qualouvio cõ
aquellegraviíHmofenrimento, que foy
a caufa dos defgoftos previftos por San>
10 Ignacio,& íignificados à pia Bernar-
da, que logo começou a padecerem ella

chegando a cafa , & vendo ao marido to-
' do acefo em ira, ameaçando vinganças,&
dizendo contra a Companhia todas as
afrontas ,& injurias, que lhe adminiítra»
va,&fuggeria a fua brava payxaõ, fem
que a mulher o pudefíe abrandar > nem
temperar a fúria do fogofo animo- E lar*
gandoelle as rédeas à fua cólera, man.
dou, que nunca mais lhe entraíTe em cafa
Padre algum da Companhia , & que fua
mulher os naôtrataíTe dalli por diante,

nemporcommunicaçaõ,nem por efcri-
to, entrando nefta prohibiçaõ o feu mef-
mo filho : & fugeytandcfe a eíle rigo-
rofo preceytoa ferva de Deos , pafibu ai.
guris mezes padecendo com muyta pa-
ciência quanto o marido lhe dizia aggra»
vado fempre do íeu pezar. Ate que ven*
dohumdíanaCapella deSãtoIgnacioa
nús Religiofos da Companhia Indianos,
& Flamengos, a tempo que palTavaô a
Portugal, para navegarem em demanda
<àa MiíTaõ dõ jspaõ, recreada com a fua
vifta,& igualmente íentida de os naõ po-
der cariciar como antes, recorreo a San-
to lgnacio,pedindoíhe a bonança dofof.
íego para o alto mar das iras do marido,
& juntamente o troco da fua fúria em
benevolência, para que com bom rofto
hoí pedâffe aquelíes Religiofos em fua ca-
fa. Naõ podia faltar Santo Ignacio com
odefejadodefpacho a eíta petição da pia
Bernarda, nem feu marido à cerniíHma
lupplkada charitativa mulher, na qual

Sexta.
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lhe pedia licença para trazer aquelíes
Kehgiofos a cafa, que hiaõ a pregar a
Santa Leyde Chriito, para que também
Deos moveíTe os ânimos daquelles que
eoi algum tempo pudeííern agafalhar a
feu filho também acafo dependente da
mefmacharidaie. Mandou logo vir o
marido os hofpedes Miilionarios

, que
recebeo, fervio,& regalou quanto pode,
ficando outra vez abertas as portas da
fua cafa para todos os filhos de Santo
Ignacio : & o feu filho vivendo na Com
panhia quatro annos /jà eírudante,&
exemplar Religiofo,mereceo entrar pe-
las do Ceo,& ir gozar da vifla de Deos*

§• II.

'4-? T"* Em muyto merecido lugaf

JL <entre as maravilhas mais
efpeciaes da fagrada Imagem de Santo
Ignacio em Munebrega arefurreyçãode
hum deíunto,& não lhe podia fakar , em
quanto por eíte feu retrato ó imos con»
íiderando Miííionario, a graça de dar vi-
da a mortos , mediante a Divina poten-
cia, fabendo nòs , que S. Franciíco Xa«
vier nas Miííões do Oriente a chegou a
dar ainda a enterrados, jcâo Ximenes
em Calatayud gravemente enfermo de
febre , encomendando-fe a Santo ígna •

cio, mereceo o íeu favor depois de mor*
to

; poíto que pareceo a alguns , q o não
eílava , quando lhe deu o mortal acci-i

dente , & o levou deãa para a outra vida.
Porque quando o accidéte o privou dos
fentidos, parecendo a huns dos prefen.
tes, que tinha efpirado,& a outros

, que
ainda vivia, efperavaõ algum efpaço de
tempo para fe ver, ou certa a morte , ou
confirmada^duvida : tornando em íi o
enfermo, diíTe o que lhe havia fuecedido
com admiração dos que o ouvirão : Que
depois de morto logo f^ra levada a fua
alma diante do Tribunal de Deos, aon*
de Sãto Ignacio orava por ella, pedindo
ao Senhor me déííemais vida por algum
tempo, para quenellediípuzeíTe melhor
o que me convinha para bem da minha

alma,

11
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alma, & o naõ fizera antes, fendo muyto logo recebido , & julgando os Superio-

neceííaria eí^a difpofiçaó; porque na- res, quecomraó mamfefto milagre,San»

quelis Juízo fe fiava rnuy delgado ,& fe to IgnaciOerao que o recebia. Entrou,

pedia conta do que nòsjànaó fazemos & viveo exemplar P^eligiofo , douro,

cafo- Vivendo depois aqueile tempo im- prudente,& fanto , & foy Provincial da

petrado de Deos por rogos de Santo fua Província.

tgnacio,muyto ajuítado às obrigações

deChriílaõjConfeffando-fej&commun- §. III.

gandomuytas vezes, arrependido, &
penitente, morreofegunda vez com fi.

naes grandes de fua falvaçaó , devendo a

Santo Ignacio eíla fua fortuna, ao qual

'45 A' tem moíirado a experiencia>

queasCafasda Companhia ra-

to conftaó de Operários da vi*

havia vifto muyto gloriofo ; & por uTo nha do Senhor para a íalvaçaõ das almas,

cxhortava a todos a lhe ferem de- corno também de compadecidos dos pro-

votos , porque pedia muyto a Deos. E xirnos, ou ifto íeja por faltar a íaude, ou
certamente o íeriaõ muyto os que o ou- por apertos da fome, imitando os filhos

viraô, pois hum feu filho diffe , que vira o que viaõ fazer ao feu Patriarcha , na5

ao Santo junto com o pay , quando mor- menos exhortando com a pregação, que
ria , final de que o confortava naquelíe foccorrendocom âefmola. E vindo elle

tranfito, empenhado pela devoção, que naíua Imagem a terCafa cm Munebre»
fempre lhe tivera* ga, também havia de eílar nella, naõ me •

144 De Ariza veyo a Calatayud a nos exhortando a emenda das vidas , &
eíludar debayxo da difeiplina , & enílno livrando de enfermidades,mas também
dos noííos Keilgiofos Miguel deLuna, foccorrendopobrezas.

íugeyto digno de toda a eftimaçaô ; o 14,6 Miguel Fernando, morador de

qual por fer de grande engenho dava Munebrega,quepor neceiíitadodo ne-

grande conta do que aprendia, & naõ ceííario para fuíientar a quatro filhos tj

menos grande exemplo de coílumes pe- tinha , vivia anguftiado pela miferia,

la inclinação à virtude. E affeyçoando- occorreolhe buícar o feu remédio na

fe rnuyto à vida dos Reíigiofos da Gom- Caía de Santo Ignacio, adorando a fua

panhia> deíejou fer feu filho , & chegou Imagem. Eílando pois com os filhos na

com muyto fervor a pedir efta graça ao& fuaCapella pedindo eíte foccorro,húa

Superiores , que fem duvida o recebe*

riaõ logo,fenaõ obílalTe húaenfermida*

de habitual , que havia três annosomo»
íeítava muyto., femlhe aproveytarem to*

dos os remédios humanos. E vendo fe o

fua filha pequena , por menos fofredora

da fome , levantou a voz mais alta,& dif-

fe : Gloriofo Santo Ignacio, que a todos
favoreceis a& ajudais , compadeceyvos
denófoutras, & daynos com que com-

virtuofo mancebo defenganado da fua pre-nospaõ.Efoy taõpromptoo mila»

anciofa pertençaó,naô defefperou delia, grafo efmolcr em dar o que ella lhe pe

ouvindo contar os milagres,que em Mu
nebregaobravaDeosna Imagem de SI-

to Ignacio. Entaõ fe animou a pedir ao

Santo a mercê de lhe tirar o impedimen-
to de fer feu filko,livrando-o daqueíla

dia, que logo fe achou com a maõ chea

de dinheyro : & todos admirados à vifta

de taõ milagrofa mercê de Deos , o lou »

vàraó quanto podiaõ,& agradecerão a 3

feu fervo ofubfidio da fuaefmola ,re'

enfermidade por meyo da unçaõ que fez mediando então o afiliclo pay a necclli.

comoazeyte da fua alampada : <k naó dade, que via padecer os filhos,

foy neceíTaráo mais outro remédio, porq 14,7 Outra mulher cafadaj,& tam-

efte lhe reíiituhio a faude perdida ,& fa- bem de Munebrega, por nome líabel A«
cilitou a entrada na Companhia, fendo banto, vedo fe em riíço de empobrecer,

porque
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porque fe lhe Ma fazendo vinagre o memanimofo, ao qual diíTe aodepoisde
vinho, que vendia parafe fuítentar, re . íc dar a conhecer por Francifca Sanchocorreo ao Santo compadecido dos po. mulher de JoIoFranciíco Rodrigues la •

bres
, crendo que havia de íer ouvida. vrador,q por feu mando como covardeBulcouorcmcdiopara oleu vinho, co- &nicdroío,a não ter ouvido nas muy tasmo v,a que o achavao m Imagem vezes que lhe queria fallar,foíTc cllc ade Santo ignacio todosos enfermos. E dizcrlhcda íua parte, queemtodooca.

repart.ndo pelas vaíilhas do vinho o focumpriffca romaria promettidaa San-azey te da fua alampada , que trouxe pa- to Ignacio, & a offerta das MiíTas na Ca-racafa, logo o vinho ficou íao&Voltou pella da íua Imagem em Munebrega;a cobrar o ícu vigor, enxugando a affli- porque eíiava padecendo muy to no Purl
cia mulher as lagrimas

, que lhe havia gatono, em quanto fe não cumpria eítecauíado a morte do íeu vinho,que ao de-
pois eftimou como refufeitado por San,
to Ignacio.

148 Ouvidos os milagres da Ima-
gem de Santo Ignacio de Munebrega,
dous devotos caiados em hum lugar ao
Biípado deSiguençafizerãovoto de ir

viíkar a fagrada Imagem com certo nu.
merodeMifías, que nella lhe fanaõ dl

voto,& que logo em fe dizendo as MiB
ias promettidas ao Santo , íahia elia h vre
das fuás penas

; & aflim fuecedeo. Vê lo-
Te ao depois o honrado João Francifco
deíaíTuítadodosruidosdafua caía, &
aíTombramentos daquetlas vifagens, que
otraziãocomoeípintado, fem adrnktir
confolacãoaígúa dos vizinhos, que o
animavão nas luas fataes afflicçõcsjof-

zer. Porem defcuydados em fatisfazer ferrou ao Santo a melhor vaca do feuga-eih obrigação, morreo a mulher,fentin. do,promettendodeacrearpara íeu íer-do muyto na hora da morte o notável viço, & darlhe toda a creação , que pro.cfquecimento da fua promeff.
: & pou- duziíTe, pois ,à era íua :& foy a rez tãocos dias depois veyo do Purgatório a fecunda,"que em pouco tempo levou"odizer.? mando, que logo trataffc de Santo vinte crias; moíirando DcSTnctcumprir o voto

, que haviáo íeytoa San- tes exemplos; hua fingular prova da ve"to Ignacio
;
porque eftava padecendo

grandes penas por eíla omiíTaõ. E antes
que o marido a chegaííe a ouvir, paíTá.
rãofeteannosi porque apparecendoíhe
a mulher com diverfas formas : de hum
globodeluz,quefoyaprime

y ravez,&:
ao depois como mulher,como cordeyra,

neração devida à fagrada Imagem do
feu íer.vo.

%. IV.

149 13 ^ ra 9UC confirmemos mais a

Jl P'a contemplação, que nos re.T™"' ~m°S""de ; o conti- prefenfL Santo Ignacio nerta fua myf.nuado medo.que lhe caufavaõ eftas ap- teriofa Imagem , como Miffionario doSÇ
?Sf°

tr

n?'
a0 a

'

°K
mbr^°^ fÓ" Ceo,mand?doprég°™dU pe™ partisdefi, fem fe animar a faber daquellas fi. da terra aonde loy primeyro vifta & aoguras.oquequeriao. Atéque vcndoel. depoisouddanosLSSfefe Tm?.

SSSíãSttffiSfcÍT*^ '°«ã^°omefmoSanto, pregando &pazdeaouvir,Ueosnoffo Senhor,que convertendo lo c >n cxhorta?óe« mu.ícm fua licença, não coftumão vir » ,t, a., ,j„ r j
"""nações mu-

mundo asalmas doou° oTc mutio nor ídoZZ Z° - ' ?"e "? tCm pm '

íer jàchegado o tempo de l™à a'efta UZ ^o^t.kcoavctct
a j r. '. ,ivi <»i a eira na ma imagem de evlunebreaa fem vn

^,„aS

f°
PUrgatCri0)<!U£ dU,PP- ^"ticula^s.masent ndidas pòr ,erçccfle na forma em que vivia , hum vi- mclhan{a com a s da Cidade de Jcru?alemzinho (cUjpor nome Mnh.» Diogo, h . também mudas m.lagrofaraentcouvS

quando

«1

'
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quando pronunciadas por jeremias. Af» fez a vifta de húa fua Imagem.

íirnconfideraoosquedefcrevèraõasou« 151 Na mefma Viila de Gandía,

trás Imagens donoífo Santo Padre, & olhando húa vez com attençaópara ou»

entre elles o Padre Affonfo de Andrade, tra Imagem do mefrno Santo certo ho-

a quem nos remetemos,& chama lemfuf- mem , que encobrira na confiíTaó cinco

peytofa affeclaçaõ a Santo Ignacio nas

fuás Im igens, Pregador de Pregadores,

&omoftra em alguns exemplos , nos

quaes veremos converíoes de Sãto Igna

peccados graves,& vivia atormentado

pelos remorfos da confciencia , íem fe

animar a depor o pejo,que lhe trazia fub-

mergida a alma em húa profunda melan-

cio com o fruto da fua pregação, que íe colia 5 verterão feus olhos logo à vifta

lhe não ouvia ; &fóao depois , & tam» da Imagem, que interiormente o argu-

bem agora os que as explicaõ, faõ imita* hia , copioíiflimas lagrimas , indicantes

dores do Profeta , que por íbas vozes da dor, & arrependimento do feu mortal

faz ainda hoje fallar, & lamentar a Jeru- fegredo.E depois de húa legitima con«

falem 1 Vós qui tranGtisper viam, atendi* fiffaõ publicava dever a Santo Ignacio o

te
%
& viâete fiefi dolorjicut dolormus. íoffego da íua alma por todo o reuanre

Ifo Em Gandia húa obftinada mu- davida,quefoydehumverdadeyro ar»

lher,&taõ cativa das torpezas da kn- rependidopelaexhortaçaõda fua vene-

fualidade,que nunca a puderaõ refrear ravel Imagem.

as exhortações, ameaços, nem ainda as if* Em Roma padecia hú Soldado

promeíTas de muy tas conveniências , fu» a pena, & deíconlolaçaõ de ter quebra»

gtndo fempre dos Sacramentos da Con. da húa perna por diverfas partes,íe achar

fííTaõA Communhãõ, & fe algúa vez fe remédio para o mal deita parte do corpo

chegava a elles, naõ erafem facrilegio
;

em muyto tempo de cura. E ouvindo

teve a fortuna de lhe dar hum devoto de contaras maravilhas dos muytos mila-

Santo Ignacio húa fua Imagem, & com grés de Santo Ignacio,que também fora

ellaoconfelho de a ter nacabeceyra da Soldado como elle , & tivera também

cama, efperando elle affeyçoado do San- quebrada húa perna, por fe ver parecido

to , que os merecimentos de taõ grande com elle na vida, & na enfermidade, de-

zelador das almas alcançaria de Deos fejou húa relíquia, & Imagem fua, para

para efta peccadora hum auxilio da Di- por fua ínterceíTaó cobrar a faude deíe»

vina Miíericordia. E teve tal íucceíío ef- jada« Houve quem lhe deu húa firma do

temeyo,applicado por aquelle compa. nome do Santo, & húa eítampa da fua

decido da miferavel impenitente , que Imagem, que abraçou com a devida ve-

baftou olhar cila húa vez, ou duas para nera>,aõ,& igual confiançacm Deos, &
afagrada Imagem do nolfo Santo Padre, accommodandofobreopeytoeftaspren-

que verfe logo rendida aos brados da das do milagrofo Santo, fentio arderlbe

confciencia, mediante o abalo, que nella o coração em vivas chammas de efpinto,

fez a viftadafagrada Imagem: viveo de- & contrição de feus peccados, naõ ha.

pois com raro exemplo de penitencia, vendo elle invocado a fua protecção pa-

fem rafto algum aos eícandalos paliados, ra efta enfermidade da alma , mas fó pa«

a que dantes fó dos feus eícandalos vi« ralivrarfedaquelle mal do corpo. Por*

via. Mudou de vida , chorou as íuascul. que logo aotocue.&applicaçaõ do re-

pas , os fueceffivos aífeclos do feu co- médio defejado, brotou pelos olhos em

raçaõ arrependido fó eraò , de que jà correntes de lagrimas,& pela boca em
naõ amava mais q a Deos, cfquecida de fufpiros , & íoluços , o arrependimento

outro qualquer amor, & cõfeflTando fem- das fuás culpas, pedindo ao Santo Mc-

pre que a Santo Ignacio devia a falvaçaõ dico da fua alma , lhe valeííe para o per.

da fua alma, mediante a mudança q nella daõ de todos. Eftas confeífou ao depois

"
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por toda a fua vida pafíâda , muyto
agradecido a Deos por lhe dar a faude da
alma por meyo da enfermidade do cor»
po , atàm como a havia dado a Santo
Ignac.õ prímeyro ferido na perna,& por
eíTe meyo íerido também no coração.

CAPITULO XVI.

Da me[ma matéria das Imagens de Santo

Ignacio,

§. I.

if3 A' temos contado as vezes em
que o demónio fugio da Ima-
gem de Santo Ignacio, & nella

confiados os feus devotos, fedefendiaõ

do infernal inimigo. E ainda que com di-

latada extençaô eferevemos também as

maravilhas da fua Imagem de Munebre
ga, diremos da mefma o que demais foy
confiando.,& o tempo foy defcobrindo,

& também nas eícnturas da mefma Hif-

toriafe foy lendo. Na mefma tarde em
que fahio a publico a fagrada Imagem cõ
feítival,& honorifica prcciíTaõ de toda a

nobreza EccleíiaíHca, & íecuiar ,& a le-

varão para húadas Capellas da Igreja,

logo alli tiveraõ principio os feus mila-

gres. Porque confiado o povo nos me-
recimentos do Santo, & coníideraHdoos
muy tos milagres, que havia contado no
Sermaõ da manha domelmodia , hum
Religiofo da Companhia, pedio com vo-
zes publicas a Deos por mterceílaõ de
Santoígnacio,a agua de que neceííita»

vaó as terrasjà ameaçadas com húa fatal

efterilidade.E logo acabado eíte lamen-
tável clamor animado com a confiança
do Santo, começou o Ceo a correrfe de
nuvens prenhes do defejado rego, & de-
pois immediatamente fe foy feguindo o
parto da abundante agua, ceííando o re«
ceyo da fome até alli promettida. E na
mefma tarde hua mulher cafada fem o
ufo de hua perna, pedio ao Santo o favor
da faude, promettendolhe húa publica,
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& continuada confiíTaõ das fuás maravi-
lhas. E também logo à vilia de todos te-
ve a íuapetiçaõ a mercê q ue pedia

; por «

que naô podendo antes mover ic a enfer«
ma de hum para outro lugar íem o foc-

corrodos braços alheyos,tambem alli íe

levantou Iivredaquelleimpedimento,&
publicando o milagre , correo a dar ao
Santo as graças na fua Capella,& cõ a fua
faude milagrofamente rçílituida^voltou
para caía.

1 54, Daqucllc tempo por diante fe
foraô feguindo os muy tos milagres, que
temos referido

; & o prímeyro que fe vio
por meyo do contado de hum dos len-

ços do milagrefofuor do Santo, como
depois fe foraô vendo muytos , foy o de
húa mulher gravemente enferma de hum
dos peytos.fem haverem obrado rnelho.
ria algúa todos os remédios , & mediei»
nasnelleapplicadas. E tocado com hum
daquelles lenços , logo repentinamente
definchou o peyto,8c cobrou intcyra fau-
de. E com eftes exemplos era cada vez
mais viva a fé , que todos tinhão nefía
milagrofa Imagem de Santo Ignacio.
Nella confiavaó,cegos,mancos,coyxos,
aleyjados,mudos, eftropeados, paraliti-

cos,moribundos, & havia nos vivos cõ-
fiança para os mortos, vendo fe fem ef«
feyto a praga de David contra os que
con fiaò nas imagens artificiaes : Símiles

tllisfiunt , qiú confiduntm eis, como era

eíla de Munebrega, copiada peloceleíie
Artífice , & naõ por arte de efeultura ,
nias pela da pintura, que ainda iíío foy
maravilha mayor -

t pois para a faude de
tantos enfermos naõ foy neceflaria, nem
ainda a fua íombra de vivo, como era a
de S. Pedro, bailando fó a de Ignacio
pintado.

i?5 Quizeraõ os devotos ,& favo.
recidos do Santo multiplicar também
pela pintura a reprefentaçaõ deita fua
Imagem , para que não fo Munebrega
tiveíTe a ditofa íorte de tao grandes be-
nefícios da liberal mão de Deos por me^
reclmentosde Santo Ignacio retratado

naquelle quadro ; mas não foy poífivel o
Tt íim

i
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494 Vida do Tatriarcha Santolgnâcio de Loyola,

fimdeílc defejo,ainda quefim o tiveraô taõ evidente fidelidade na rcftituiçaó da
as enfermidades de muy tos , que vene- Santa imagem p eraõ efeufadosaqudies
rando a fagrada Imagem auíentesda fua eferupuios.

vifta cobrarão a faude que tinhaõ perdi* 157 O primeyro milagre deítalma •

ãO) vendo bem defpachadas as fuás fup gem de Santo Ignacio na Guadiana logo

plicas. E porque jà em vida do Santo naõ deu hum lingular principio à grande con-

foy também poflivel rctratallo a Arte fiança dos devotos do Santo; porque foy

da pintura, como contaremos em oucro emtudoprodigioío,& íeconta na forma
lugar, também quiz Deos,que efta mef- feguinte. Eíperava jà por inílantes a no-

ma maravilha fe admiraíTe na fua Imagem ra da Tua morte hum enfermo naturatda

de Munebrega, copiada por maóde An- mefma Cidade, por ver que nada obra-
jos,naõ permittindo, queatiraíTem as vaõ todos os remédios appl içados à en»

dos homens. ferroidade .• & depois de ter jà tomado o
fagrado Viatico, pedio que lhe trouxef.

§. II. lem algúa Imagem de Santo Jgnaao, de
quem era devetiilimo, & queria o feupa-

jf6 T^T O Collegio da Cidade de trociniopara aquelie tranfito. Ouvida

J^^ Guadiana cabeça do Keyno eíia pia fupplica do enfermo , foraõ ao

danova Bifcaya na nova Hefpanha , ha Collegso pedir qualquer imagem deSã.
outra Imagem de Santo Ignacio também to Ignacio, & o Padre Rey tor deu a que
de pintura, &fem tradição cerra do tem* tinha no feu cubículo em húa lamina pa*

po , & via por onde eíía veyo àquelle rafua devoção E entrando no apoíenta

Collegio da Companhia , ainda depois do enfermo o portador que a levava, o
de muy tas diligencias para efta averigua- achou efpirando com todos os finaes de
çaõ. Eftànoapofento dos Reytores do moribundo , & fem efperança aígúade

dito CoUegio, em húa lamina pequena, vidanosquelhe affiíHao,& o confide-

donde naó quizeraõ os moradores da ravaó jà nos braços da morte. Porém hu
mefma Cidade , que foíTe tirada para a deftes deiconfiados, porattender ao af-

Igreja como os noflos Padres deíejavaó, fedluoío rogo do enfermo, que a havia

attendendo à veneração publica, que te- pedido, lha applicou febre o rGÍlo, & lo .

ria dos obrigados a Santo Ignacio, pelos go abrindo os olhos o rr.oíibundo, reíli*

muy tos milagres , que obrava Deos na tuido às cores, & forças de vivo, cxcla»

fua Imagem. E a razaõdenaõaííentirem mou, dizendo : Santo Ignacio me tem
aquelles devotos ao intento dos Padres dadofaude. Pafmàraó todos à vifta da»

Reytores, foy o meyo de que a mefma quella repentina maravilha; mas naõ pa.

devoção paflaíle a furto dourado de algu rando alli as fuás admirações, porq logo

fervorofo, ficando privada a Cidade to- os aífóbrou outro mais portentofo pro-

dadaquellaperenne fonte dos milagres, digio, advertindo» fe, q rodos osfinaes

que manava da prodígiofa ímagem,prin- daquelle moribundo íe haviaõ paífado

cipalmente para os partos. Ainda que paraoroftoda Imagem de Santo Igna>

bem pudèraõ elles naõ temer efte roubo,

pois conftava por experiência, nunca ha»

ver defapparecido a Santa Imagem , an-

dando continuamente fora do Collegio

cio, parecendo hum retrato do agoni-

zante na cor morta , perda de alentos,

quebrantamento de olhos,& qu^fí vifos

de defunto. Tinha o moribundo três

pelas cafas dos enfermos, & tal vez fem gottas de fuor na tefta, & também eftas

fe íaber aonde eftava ; & também fendo feviraõnodo Santo;como também em
perdida .,& levada de noyte fem conhe- todas as partes do corpo, que lhe naõ
cimento dos que a vem bufcar,por fer cobria o veílido , eílavaó expreíTos os
aflim conveniente efta cautela ; & com mefmos finaes doditoío agonizante. E

aííim
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affim havia de fer para em tudo fer Igna«
cio Ommbnsommafaãus; & poder elle
oizer.que modo há de enfermar , de que
cu naõ adoeça : Quh tnfirmatur , & ego
no» tnfirmoríAté chegando a agonizar
comos agonizantes , o que naõ fez S.
I aulo

, & poder dizer : Adimpleo ea.qua
dejunt pãffionum Pauli.

i f 8 Dona Joanna de Lugo> hflâ das
prmcipaes matronas da mefroa Cidade
de Guadiana, eftando jà vizinha à hora
da morte, por fe !he haver atraveffado a
creatura na do feu parro, fez voto a San-
to lgnacio de pôr o feu nome àquelle fí-
Iho,ou filha, que lhe nafceííe.Iívrando-a
de raó evidente perigo.E chegando à fua
preiença a milagrofa lamina, logo confe-
.guioo favor pedido no nafeimento do
«lno,quelhehiacauíando a morte, ren-
dendo ao Santo entre muytas lagrimas
as devidas graças pela mercê das vidas
de ambos. E quando fe offereceo o agra-
decimento promettido no nome de Igna.
cio, o marido,que havia feyto a promeífa
aS.Jofeph,dedar o feu nome ao mefmo
ftlho, queria que preferifTe a fua devoção
a damay do infante,& eila,que fó a fua
prevaleceíTc, ai legando cada qual as for*
çasda fua razaõ;& vê do-fc a da mãy fun-
dada no vigor do voto,& logro da vida
naqucllc favor do Santo. Vierão a parti-
do,remetendo-feadecifaó do pleyto à
ventura das fortes eferitas

5 & doze ve-
zes fahio o nome de lgnacio com mani-
íeiia preferencia na averiguação dos ef.
crunmos;&os criados ouvindo fallar
no concerto daquellas fortes patfado en-
tre feus amos,ccnfulràrâo tábem aquelle
pio oráculo com o mefmo ceremoniai de
iortes, & fempre fahiaado nome de S.

Jgnacio,féaggravodonomedeS.Jofeph

r À-* 9 r ^an£° eíle templo teve de
íeltivo fucceíTo,teve o fegundo, que lo •

go contaremos, dcfuncftofím,ainda que
também milagrofo: do mefmo modo, qo naó deyxaváo d,e fer os cafligos das
pragas do Egypto.Chegando húa mulher
de efcandalofa vida à hora de a perder na
de hum perigofo parto^pedio que lhe

#5
trouxeíftm a milagrofa lamina de Santo
lgnacio: & tomando nas mãos aqueila
Santa Imagem

, prometteo ao Santo a
emenda da lua vida , provocando contra
ji porcaftigo; fe connnuaffe a viver def.
honeíta,& chegar outra vez aos aptr,
tos do fegundo parto * morrer defeífra.
damente arrebentada com a creatura. E
tudo fuecedeo affim : pario logo feliz,
mente, não feemendoui concebeo outra
vez, chegou às portas da morte naquelle
parto,pedioofoccorro da milagrofa la-
mina

j mas cm lhe entrando no feu apo»
fento, arrebentou a miferavel mulher.

Ido Em Recabulto Cidade de Sicí-
lia, he também muyto milagrofa outra
Imagem de Santo lgnacio : & foy o prin-
cipio das fuás maraviIhas,quando no an
no deimi feiícentos fefíenta & íeis, o de-
do indioe de fua mão direyta verteo fan*
gue, fendo a Imagem eílampada em pa»
pel. Dalh por diante fe forão íeguindo
as obras milagrofas dá liberal mão de
Deos mediante as de Santo lgnacio p3*
ra remédio de todos os enfermos

, que: f<j
valião dos feus foccorros : os eftrópea •

dos, os paralíticos, Os febricitantes de
malignas, os apoíremados , as mulheres
nos partos perigofos.ôc falta de Ieyte pa.
ra ahmentodas creaturas

; até chegar â
encherfe de vinho húa cuba , que eftava
vazia. Por eftes,& outros muytos mila.
gres,he preciofo theíouro da Igreja Ma-
triz a milagrofa Imagem

, que todos os
annos he venerada com publico culto dtí
húa prociffaõ folemne, & reconhecido o
Santo por Protector da Cidade*

i6i Eítando cm Chyle gravemente
enfermo hum Sacerdote , não o favore-
cia Santo lgnacio cem a prómptidáo do
remedio,quelhe pedia ,

?

para as grandes
dores, que o atormentavão

j porque o
Santo lhe queria valer cm tempo de ma-
yor aperto-Chegado à hora da morte ,&
jà agonizante, advertio, que fe cercava
de refplandores húa Imagem de Santo
lgnacio ;& tomando aquellas luzes por
final de que Deos fe compadecia dellc
por interceífaó do Santo , augmentou

Ttij maig
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q$6 Fida do Tâtriârchâ Santo Ignacio de Loyola,

mais tjs Teus rogos com efla cfperançaj

pedindo ao Santo o íeu patrocínio, &
de repente íevio livre das dores'.* & da

morte.

161 Em Bibora outro Sacerdote

também atormentado de grandes dores,

& . guda fcbre,i4©fconfiadojà dos Mé-
dicos ,;

porque o; viaó lanhar pela boca

copioío fangue» Efte fe eíiancou logo ap.

plicadacôm. grande fé háa medalha de

Santo Ignacio íobre aboca doenfermo,

fahkído por ellá desfeyta a pcáema, que

o matava,depóisde acordar de hum bre*

ve íomna j em que entrou a defeançar

quaíido lhe appHcàraõ aboca a medalha

da Imagem do Santo 3 não parando o en-

fermo nas graças »s|ue lhe dava por tão

mtfagrofo beneficio. E dasmaravilhofas

demonítrações- dos merecimentos , &
gloria de Santo Ignacio,que na applica-

çaó das fuás medalhas foráo viftas , &
admiradas ;fa5 innumeraveis os exem*

píosy.& he tal a fé , que moftrão ter os

que recorrem à interceífaõ do Santo em
todasas partes do Orbe Chriftaõ y.que

nem fempre íe pôde fatisfazer aos defe*

jos dos que as pedem ,
por ferem ellcs

mais que as medalhas.

163 Em Antiquerafuou outra Ima «

gem de Santo Ignacio, aílim como a de

Mantbrega ,.& he tão milagrofa como
ella.' & fe advertia /que emàmbas as Ci-

dades fefegmrão a efte fuor novas tri-

bulações da Companhia , o que ferve de

finai para entenderem feus filhos na ter»

ra,.quanto íe lembra delles feu Santo Pa-

dre noCeo.Do.mefmo modo que quan-

do S. Francifco Xavier padecia algum

trabalho na índia, húa Imagem de Chrif-

to crucificadoj que havia fido fua, íuava

eni Navarra , vendo-fe em ambos eíks

exemplos , depois daquelles trabalhos,

as innumeraveis maravilhas de conver*

fóes ,& milagres.

CAPITULO XVII.

De S. Ignacio glorificado na fua morte.

§. I.
-

Ra jà chegado o tempo ,em que

havia de íahir do mundo efte vi.

vo Luminofoda Fé, mandado por altif-

fima eleyção do íeu Cresdor para o alu*

miar -

t
quando os (eus rayos hiao affu>-

gèntandoaqueila ímmenfidade das tene»

terofas nuvens de vicios,& peccados,que

o eícureciáo, & -elle deixava a feus fi.

lhos , como em telfomento , o cuyda Jo

de continuarem a divifaó deíTas trevafc,

daquellaluzvE vivendo jà então na C&>

icfte Pátria grande parte da Companhia

triunfante, depois de innumeraveis con-

verfões , que na militante grangeàri o
zelo do feu Santo Fundador ; deícobriò

o alentado viandante , & peregrino Con*

quiftadordo KeynodoCeo nos corre-

yos da morte vizinha , o defejado porto

da fua efperança,5í o fim da carreyra da

lua maraviíhofa vida. N áo fe efeondião

aos amados filhos eíies indícios, que co«

modefvelos do amor de tão amabiliffi-

moPay ,os trazia em anciofos^cuyda*

dos, fem poderem divertir do coração a

perda que viáo os olhos na fua mortal

aufencia. NemoSanto deyxava de fen-

tir a mefma pena dos filhos
;
porque cõ

viíta mais clara ,
previa a caufa da dor,

-queosaffligÍ3,nacerte2a da fua morte.

E ainda que muyto aliviado por ficar a

Companhia no augmento , em que a de-

fejava ver :& também entender, quejà

felhehião abrindo as porcas, ôedif^on-

do a entrada da Gloria ,
para chegar à

prefença daquelle Senhor , que para fi O

havia creado, não íe dividião os juflos

motivos do feu fentimento dos obriga-

dos affeclos do amor.

2 Entre eltas confideraçóes,que faõ

ãs do tempo da morte, tinhão o primey •

ro lugar as da lembrança da vida, que

havia
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havia facrificado ao ferviço de Deos na
creaçaódi Companhia. Porque vendo a

diícorrer por todas as partes do mundo
com taó abundante fruto da falvaçaõ das
almaSfporfcrefta o alvo da fua elevada
pontaria ; eraõ infeparaveis as graças q
dava à Divina Mageftade , por deyxar
em taó continuado exercício o feu íníh -

tuto , & por ver jà próximo o tempo de
íubir,& dizer a Deos : Là ficaô,Senhor,
no mundo em perpetua obíervancia os fi-

lhos de que me fizeftes Pay, & vos peço,
que nella osconferveis , para fempre af >

pirarem às mayorias da voíTa gloria.

3 Aílim havemos de íuppor a alter-
nativa deites, & íemethantes afTeelos no
coração de taõ exêplar amante de Deos,
& dos próximos, defejando no meímo*
tempo defatarfe dos laços da vida, &
verle nos braços de feu Creador

; & tam-
bém atrendendo ã antiga lembrança de
haver defejado ficar ainda com elles em
mais dilatada aufencia da fua viíta,fem
o apreflar a bufcalla a confideraçaõ do
rifeo de a perder. N as horas que fe oífe-
reciaõ de pratica com os amantiffimos fi-
lhos, lembrando, fe de es haver gerado
no feu coração para Deos; o que íe lhe
entendia era o íummogoílo de os dey-
xar filhos da Companhia, mandada por
Deos 20 mundo, fundada por eiie,&cõ»
firmada peio fupremo Vigário de Chrif.
toJhSU feu Creador.

jT- II.

Ntrando pois o principio do mez
_j de Julho de mil quinhentos cin-

coenta & féis, quando em Roma fervia o
eftrondofo apparato de armas para a
guerra de Nápoles ,moíeftado o Santo
com eíh aduai opreíTaõ , intentou reti«
raríe para hua caía de campo pertencen-
te ao Collegio Romano. Era então a du-
vida, fe o retiro daquelle íitio lhe feria
nocivo, por faltar a experiência de que
onvefíc habitado: & coníultando-fe o
mfígne Medico Alexandre Petronio,
cenfentio no intento por alguns dias,

Sexto.
4

depois de examinado o clima daquelle
campo, não obftaRte a fraqueza, & in .

difpofição do Santo Padre, em aue os
amantes filhos fundavaõ os receyos da.
quelía mudança de ar,& aballo do cor-
po.E encommendada logo por clle a fub .

ftituiçaõ do governo ao Padre João de
Poíanco feu Secretario, & ao P. Doutor
Chriftovão de Madrid,preparàrãoone-
ceíTario para a fua retirada , que não foy
de muyto tempo

;
porque augmentando-

le adebihdade dasforças,& fobrevin-
do as intenfas calmas do Efíio naquella
morada do campo , voltou o Santo Pa-
dre à cafa donde havia fahido , ceno de
que vinha a difporfe para a morte , que jà
confiderava próxima, como confiou por
carta fua, eferitaa húa nobre fenhora D»
Leonor Maícarenhas , da qual fedefpe.
dia com a infallibiíidade de fer aquella a
ultima que lhe eferevia

; mas com pro-
mefla, de que no Ceo, ainda muyro me-
hor que na terra , fempre teria a mefma
lembrança de a encomendar a Deos.

f Depois de reftituido o Santo ao
feu apolento,nãocreíceo ocuydadodos
noffos Padres, nem o do Doutor Petro .

nio
, ainda confiderada a indifpofíçao,

que o fez recolheríe à Cafa de RomaJ
deyxandoadocampo; porque a todos
parecia, que não era mais que fraqueza,
& húa febrinha ordinária , fem temor de
que paííaíTea mayorfymptoma.Eporif»
fo mayores erão as attenções em cafa ,&
as dos Médicos (obre a aíliítencia de ou.
tros enfermos,que nella havia, & davão
mayor cuydado,que a enfermidade do
Santo. Mas ellequefabia o dia, & hora
da fua morte, não differio para outro tê-
po a prevenção dos Santos Sacramentos
da^Confiífaõ, & Communhâo

3 & cha»
mãdo a Poíanco feu Secretario aos trin.
ta de Julho pelas três horas da tarde, fez
fahirdoapofento ao noíTo enfermeyro,
& diffe ao Padre : Meftre Poíanco ,jà fe
chega a horada minha partida dejlemun.
do : ide a beyjar o pé a Sua Santidade em
meu nome,& pedilhe, que me de afua hen-
çáo}& Indulgênciaplenária para mim^ér

Ttiij para,
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Fida do Tatriarcha Santo lanado de Loyola,

para outro Padre Edizeylhe,quefeen£0» entender. E Polanco neftas tregoss da

moefpero da misericórdia do Senhor , me fua morte naó foy naquelSe dia ao Pcn*

<vir no Ceo , rogarey pôr Sua 3antidaâe %co* tifice , para haver deite a bençaô enco •

mo otenhofeyto a>.é agora , ainda quando mendada pelo enfermo ; mas antes ex-

eu tinha necejfídade de rogar por mim.Foy pedio húas cartas para Hefpanha : & vcl-

grande a triiieza de Polanco depois de tando ao apofento do Santo , & o Padre

ter ouvido ao Santo Padre j mas fiado no Doutor Madrid, tratou elle com ambos

íeguro quedavaõos Médicos de mais certo negocio então oceurrente, toman*

tempo para mais vida ; o fentimento de do no mefmo tempo os remédios acon •

taó amante filho o obrigou a dizerlhe: felhados para a enfermidade , ainda fa-

E he poffivel Padre, que com tanta preíTà bendo, que nada aproveytariaó : & tudo

nos haveis de deyxar ? Sim,jilho sve(pon. para profeguir com a começada cautela

deooSanto,pfl^»e affim oquerVeos. E do favor revelado , naõ fazendo diífe»

replicando Polanco, que naó era eíic o rença da hora da fua morte para elle cer-

juizodos Médicos , porque a enfermi- ta, & da que os outros faziaó da fua vi-

dade naõ dava indicio algum de mortal : da entaó imaginada,

refpondeoo Santo :Ja ejíou tanto no caho
%

qmfómefahaefpirar. È naõ ferefolven*

do Polanco ainda a crer o que jà ouvia ,

& o amor de filhoo fazia naó crer o que

citava vendo ; ainda aiíicn lhe perguntou

fe èra neceffario ir logo a pedir a bençaõ

§. 111.

Ontinuando aílim confiado Po»

i lanço ,& com elle os mais , que

afliihaóao Santo enfermo , o deyxàraõ

aquella noyte, & elle fe entregou ao cuy-

ao Fontifice,ou fe bailaria, que foííe na dado do ultimo fim da fua vida , ficando

manhã do feguinte dia. O Santo lhe rei- em fegredo o que elle entaõ diria ao Se*

pondtoi Quanto mais depreffa melhor,& nhor, que o chamava,por naõ ficarem ai.

que fe havia de [er logo.ou depois %elk o con- guns que o ouviííem. E indo Polanco na

fiderafe. Todas eítas repofías dava o manhã do feguinte dia ao feuapofento,

Santo affim indirferentes , por naõ dizer para faber como havia paflado a noyte , o

claramente,que fabia a hora da fua mor- achou quafi efpirando , & íahio logo a

te ; attendendo à perfeyçao da fua humil- dar eíla não efperada noticia aos Reli-

dade, ainda nos últimos iníhntes de fua gioíos,& a pedir ao Pontifice a benção,

Vida. & Indulgência, que elle concedeo libera •

6 Hiaõfe abreviando as horas de feu liííimo , fentindo muyto de coração a

ditofo tranfito , & também demorando- morte de Ignacio. Eno entretanto con-

fe pela confideraçaõ dos que o naô julga- correrão os filhos ao apofento do Santo

vaó taó apreffado
5
quando para fahir o Padre,& com ellesalgúas pefíòas de fó-

Padre Polanco da perplexidade, fez vir ra de particular conhecimento , & devi-

o Medico Pecronio , o qual informado dorefpeyto, dosquaes foy hum o Car-

do que o Padre lhe diffe, &felle achava deal Francifco Maria Tauraíio. Pedio

no enfermo, tornou a fegurar , que naõ então o Santo húa vela benta , que por

havia final algum de morte , ainda que a íingular reliquia fe conferva no Collegio

fraqueza jà tinha mais algúa pequena de Brufellasiôc levando as mãos, & os

porçaõ de desfalecida. Conferindo o Sã« olhos ao Ceo, repetindo muytas vezes

to o que fe dizia, com oque elle fentia, ofantiffimonome de JESUS com gran*

& jà havia dito , fem fe acabar de crer ; de foffego , final de que hia a gozar da

continuava com o filencio receytadope- Gloria, deu a fua ditofa alma ao feu

la fua humildade, entendendo, que affim Creador no ultimo dia de Julho de mil

encobria o favor da revelação da fua quinhentos cincoenta & feis,duas horas

morte, fem faltar à obrigação de o dar a depois de íahido o SoU

8 O



8 O outro Padrs , pira quem mau.
dou oSantopedirabeaçaó,& Indulgên-
cia plenária, não era o Padre Laytaes,co«
moentaófeentendeo,por efhr e!le no
inefmo tempo também gravemente en.
1ermo : foy hum que vivia faõ , fem en-
fermidade aigúa , & morreo depois de
alguns dias, como diremos adiante,con
muytaconfohçaõ, p3r faber,que a fua
morre fora revelada ao Santo Padre na
fua mcfma revelação. Aslimficou coníir.
mado o profundo da humildade de San-
to Ignaeio, pois fabendo elle ,que era
chegada a hora da morte daquelle filho,

juntamente com a fua, apontando para a
certeza de ambos ,calíouo favor da in-
fallivcl revelação da fua.

9 Mais que grande foy a medida q
tomámos à humildade de Santo Ignaeio
pelo que obrou., &diífe em vida; mas o
quednTe, & fez nas horas antecedentes
à fua morte, naõ nos pôde dar termo o
encarecimento, fe o quizermos medir.
O incomparável amor , que tinha aos
feus filhos, & o zelo da confervaçaô , &
augmento da Companhia, eraõ dous An-
gulares motivos , para que na hora da
mortechamaíTeaos filhos, & na deípe-
dida da fua prefença confirmaíle o amor
de Pay com a bençaõ , & exhortaçaó para
a perfeverança. Porem excedeo tanto a
eftas obrigações a fua incomparável hu-
mildade no cuydado de encobrir o favor
cefaberodia,^ hora de fua morte ,que
antes quiz parecer efquecido daqueíles
últimos affedos de Pay ,& desvelos do
bem da Companhia , do que faltar em hu
ponto à pcrfeyçaõ daqueila humildade,
queaccnfeihou, & praticou até os últi-
mos mílantes de fua vida. Efía era a ma-
téria da pratica entre os amantes filhos,
quando faziáo paufa as lagrimas, & o
íentimento na perda de tal Pay.conferin-
do todos a firmeza com que elle aíTegu»
rava que morria, & a incoherencia no
que dizia, & obrava, como quem ainda
tinha rruyta vida ,fó por naõ fe deíco-
brir taõ favorecido de Deos com a reve-
lação da fua morte.

Livro Sexto. ^
io É naõ fó a exhortaçaõ

> que os
ourros Santos Parriarchas das ísgradas
Religiões fizeraò a feus filhos, quando
morriaó, foy 3 que os confirmou dcfvc»
lados fofare a obfervancia dos íeus fantos
Iníhtutosj porque também o que lhes
diziaõ, & deyxàraõ eferito fem a obri-
gaçaõdeleys,fiçóuna lembrança de to-
dos para eftimulo particular de fua per-
feyçaõ religiofa. E quando por caio na
fua deípedida os nãoexhorraíTem a eíre
mefmo fim

; as fuás exhortações feytas
emvida,fuppririaÕeíta ultima da hora
da morte : como fupprio a que Santo
Ignaeio naô fez para mais cautela do
fegredo, & favor revelado no muyto q
deyxou eferito a íeus filhos , fem a força
\dos preceytos do feu Iníiituto. Porque
^aõ falSando nós nas fuás Conftítuições,
temos aquella admirável carta da cbe.
diencia,&aoutra daperfeyçaõ religio.
fa , da qual dêmos larga noticia no livro
quinto deíla Hiíloria de fua vida , que
faó dous amphfíimos teítemunhos do
efpmto,& virtudes, que neíles lemos.O livro dos feus Exercícios Efpirituaes
he hum tratado das mais importantes
exhortações para affalvaçaõ das almas.
No fegundo livro da mefma Hiftoria
deyxamos lembrados vinte& oyto con*
íeihos, &prudentiíiimos diclames par*
as direcções do efpirito. Sobre efle nu-
mero affentaó mais os doze avifos,quc
fez a feus filhos logo no principio do feu
governo da Companhia, dos quaes tam»
bemjà fizemos memoria :& tudo iftohe
hfia continua exhortaçaó do Santo Pa-
triarcha, deyxada a feus filhos , impreflà
por eferitura para a fua lembrança, &
por amor para os feus corações , que
ainda hoje, jà tanto tempo depois da fua
morte, he alma viva para o corpo da
Companhia,& alento do efpirito de feus
filhos.

«1
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5oo Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyoia,

que no tempo da Tua exconjuraçaÕ o Vi»~~ ~~
ce-Rey D- joaó da Veyga ,que dhva

CAPITULO XVIII. prefente, perguntou ao demónio, aonde

eftava o Padte Ignacio. E refpondeo;

Da glorificação de Santo Ignacio depois He morto aquellenoffo capital inimigo:

eftà na gloria com S. Domingos , & S.

Franciíco , & outros Fundadores de
Religiofos.

13 O P. Diogo Laynes,quc no mef»

dafua morte .

P I.

tI *]^T A mefma hora cm queefpi* mo tempo eftava gravemente enfermo

Jl^ rouem Roma,appareceo em & defconfiado jà da vida por juizo dos

Bolonha a hua nobre matrona , por no» Médicos, vendo entrar no feu apofento

me Margarida de Gillo , muyto devota os Religiofos muytos em numero , &
do Santo, & da Companhia , cercado de todos com trift e íemblante ,& callados,

muytos reíplandores> & lhe fallou amo- por lhe naô darem a pena da morte do

roíamentecomgloriofoafpedo, dizen- Santo Padre ; elle percebendo fer ef*

do, que hia paraoCeo ,& lhe encomen- ta acaufa daquella triíkza , perguntou

dava muyto a Companhia. Eftava cila duas vezes em voz alta, ià penetradoo

cntaõ ainda dormindo na manhã do mef- coração da meíma pena , fe era morto o

mo dia do tfanfito do Santo Padre,& de- Santo. E em fabendo pela repoíta a cer-

pois de eípertar > ouvindo hum repenti- teza daquella ditofa morte ; c5 os olhos,

no eítrondo no íeu apofento, entaõ todo & mãos levãtados ao Ceo,pedio a Deos,

cheyo de luz, viono meyo delle ao San. que foíTe fervido levallo a fazer compa»

to, que feyta a gloriofa defpedida para o nhia a feu Santo Padre. N aõ foy entaõ

Ceo, a deyxou íummamente coníolada, ouvido o P. Laynes , porque a íua vida

& gozofa. £ com húa admirável adver- era neceííana para muyto íerviço íeu ,&
tenda ;

porque fem nunca o ter vifto , o fer o immediato Geral da Companhia co*

defereveo tanto ao vivo, como fe toda a mo o havia profetizado S.Ignacio. Mas

vida o tratara. N aõ havia naquelle tem- ouvio Deos ao Padre Bobadilha , para o

po em Bolonha noticia algGa , nem ain- livrar do tormento de húa grande febre,

da da enfermidade do Santo; mas con» queoaffligia por aquelles dias; porque

ferindo o P. Francifco Polónio, Reytor recoftando-fe fobre a cama em que mor.

do Collegio daquella Cidade ,0 que fica reo o Santo Padre , logo fe fentio com

contado por boca da dita Margarida de inteyra faude.

G tilo, com o que fe efereveo de Roma
jao mefmo Padre Reytor ; achoufe na

combinação dos tempos, fer a hora da

morte do Santo Padre , a mefma deíra

rnaravilhofa appariçaõ em Bolonha.

12 Na hora em que eftava agoni

14, O Padre Doutor Marrim de Ola-

ve, queeraaquelle Religiofo para quem
Santo Ignacio mandou pedir a bençaõ,6c

Indulgência plenária , pouco antes de

morrer ; teve a hora de íua mcrteaosde»

zaíete de Agofto , depois dos poucos

zando em Sicília no Collegio de Bivona dias, que vaõ áefde o ultimo de Julho ,

o Padrt Guido Antonio,neíía mefma ef« como o Santo o havia profetizado. Era

pifou Santo Ignacio ,&o dito P. Guido efíe venerável Padre digniíímodetodo

elevado emhumfuaveextaíi,oviofubir orcfpeyto por virtudes, &letras--& aí-

para o Ceo acompanhado de Anjos. E íim como foy o primeyro que na Uni*

paííados poucos dias , obrigou Deos ao veríidade de Alcalà deu efmola ao Santo

demónio a publicar efta mefma gloria antes de fer Religiofo ; mereceo fer o

de Santo Ignacio , fallando por bo:a de primeyro que o feguio,entrando noCeo,

j\ua mulher efpíritada em Trapani
;
por- jà depois de o fer

;
ainda que para entrar

na



Livro Sexto.m Companhia teve nctavc! repugnan.
cia,6cana5venceo fem conhecer clara-
mente, que para fcr feu filho o chamava
Ocos. Dizia em hum dia Miffa, afli n re»
pugnante a eila Divina infpiraçaõ, & o
Penhor, que tinha nas mãjs,coahecen-

Ií.

501

16 Síím como fe divulgou por
,

toda Roma a morte de Santo
Ignacio, foy tal, & taõ continuado o cõ -

curfodosquevinhaõa venerar \o fanto

ào : Aqui te aZTen í^taTn
^yjar^ & má0S

> ^ue nem tQdos os
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5oi Fida do Tatridrcha Santo lgnacio de Loyola,

nos, fem aproveytarem os [remédios da vio o Padre ]u!io Mancinel, fem ter dei.

fua ane ; mudou a n>ãy a determinação, U noticia, húa íuaviffima mufica junto à

que tinha de levar a filha a França , em fepultura do Santo ;& foy efte hum dos

húa eíperança de a ver livre daquelle mal regalos,& favores, que mereceo lograr

pelos merecimentos de Santo lgnacio. aquelle grande fervo de Dcos , entre as

Fez quanto pode por chegar aonde eíta- luas muytas celeítiaes vifões, das quaes

va o venerável corpo: & vendo que o fe faz gloriofa memoria nas Hiftorias da

aperto daquelle concurfo de gente lhe Companhia. Era a mufica daquella le-

impedia efta diligencia , pedio aos Pa* tra, que fe fuppóem entoada por Anjos,

dres húa relíquia do Santo, a qual a ppli- húa repetição dos louvores de Deos:

cada por hum delles à garganta da enfer* Gloria Patrii&c. Benediãvs Devs mfa»
ma, no mefmo ponto fe fecharão as bo- €ula : Exultabunt Santfi inglória, E a ou •

casdasafquerofaschagas,defapparecen- vio o regalado filho doSenhor portoda

do a fua podridão , fem deyxar rafto do a noyte, & feguinte dia até o tempo ,&
que eraõ,com grande gloria do Santo, fim da trasladação do corpo do Santo.

& gozo da enferma, & fua mãy , & com 19 Aqui eíteve depoíitado em quã-

húa efpantofâ admiração de todos os q to fe fabricou o fumptuoío Templo edi»

viraõ efta maravilha , obra da maó de ficado para honra do Santo pelo eminen-

j)eos. tiffimo Cardeal Alexandre Farnefio,fem

17 Pouco depois defte milagrofo limitar a fuageneroía liberalidade , &
fucceííò, feforaò feguindo outros fe- para perpetuar a fua devoção ao Santo

melhantes fucceíTos ; porque as flores , Patriarcha. E no anno de mil quinhentos

que haViaò ornado o corpo do Santo, oytenta & fete aos nove de Novembro

applicadas adiverfos enfermos , tinido fez o Padre Geral Cláudio Aquaviva

a mefma virtude. E naó individuamos outra fegunda trasladação do corpo do

todos os exemplos defta materia,por fer Santo para o ditoTemplo jà entaõ aca-

íempre a mefma , & fó variar pela diffe- bado : elia fe não celebrou fem novas de-

rença das enfermidades , fem mais algõa monftraçóes do Ceo , para honra do Sã »

efpecial divifa , que faça mais Angulares to-, porque foraõ viftas muytas luzes

eftes milagrofos cafos. E jà confia fer em forma de eftrellas fobre os feus fá-

efte o eftylo que imos obfervando , por grados oíTos , pouco antes de fe condu >

fiaõ eftendermos a efcritura fem notável zirem para o lugar deílinado. Defta ef-

circunftancia offerécida à curiofidade , trellada vifaõ manifefía aos olhos dos fi-

& agrado proveytofo dos que a lerem. lhos de Santo lgnacio , naõ tomàraõ el-

18 Eraô jà paíTados dous dias de- lesmethodo para gravarem no feufepul-

pois de expofto o corpo do Santo à de- chro correfpondente Epitáfio ;
porque o

voçaõ dos fieis , quando em a noyte confagràraõem obfequio da humildade

do primeyro de Agofto o depofitàraò de íeu Santo Padre nefta modefta| inf-

cm hum cíyxaõ de madeyra , com a de- cripçaõ : lgnatie Socieíatis JESU Fun >

cencia alli poffivel, & devida reverencia, datori.

&o fepultàraôna Capella mayorda noí«

fa Igreja ao lado do Euangeího. Aqui ef-

teve até os trinta& hum de Julho de mil 20

quinhentos feífenta & oyto, fendo Gê

§. II.

Raõ muyto numerofas as mul-

tidões de devotos , que depois

ral S.Francifco de Borja , por fer entaõ defta trasladação concorriaõ a vifirar o

neceíTaria a trasladação dos fagrados of- fepulchro do Santo, fendo os principaes

fos para outra parte,em quanto fe abriaõ os de mayor fuppoíiçaõ, como era S. Fi-

os aliceífes da nova Igreja. E na tarde Hppe Nen, Fundador da Congregação

antecedente ao dia defta traslada c.aõjQU;; do Oratório , que com mais frequência

repetia



Livro
repetia cila fua veneração/valendo feda
interceftaó do Santo diante de Deos,co .

mo conta oBifpoíiugulmo :& jàemvi,.
dado Sanroorefpeytava muytoeíiead"
miravel exemplar de fantidadc,& dig.
niflimo Prelado. E porque os filhos de
Santo ígnacioattendião com prudência,
& zelo ao recato de que pudeire parecer
culto antes de lho dar a Igreja; evitarão
quanto podiãoeíta veneração :& houve
cafo, em quetiràraó fete dampidas

, q
certo devoto do Santo, agra Jecido , co-
mo fe entende, a alguns íeus particula-
res benefícios ,quen a que ardeflem na
Capella dofcu fepulchro. Continuando
aífim na repulía os noíTos Padres, chegou
o tempo em que Dcos diípoa o culto
publico de íeu fervo Ignacio por meyo
dos Cardeaes Beilarrmno,& Baronio na
forma que o defcreveoPadre Bartholo-
meu Peres, affiítente das Províncias de
Heípanha,em carta para O Padre Pedro
de Ribadaneyra,& heafeguinre dedous
de Agoiro do anno de mil quinhentos
noventa & nove , faltando do ultimo dia
de Julho, que he o da morte do Santo
Patriarcha.

21 Depois de. comer , havendo jà
primeyro avifado o fenhor. Cardeal Eã -

larmino, que queria celebrar a feira com
húa exhortação , fe ajuntarão , affim do
Coílegio , como dos mais Seminários,
muytosdosnoíTos,queeííavaõ em Ro-
roa, &faziaóquafío numero de quatro-
centos :& à húa hora antes de abrirei as
portas da Igreja, fez devota exhortaçaô
junto ao fepulchro do noífo Santo Padre
fobre aquellas] palavras : Atmvit eum
Domnus

% & ornatit etim
t &ftohmglo<'

ria mdtuteum : tratando da fua predeíti-
naçaõ,da perfeyçaôde fua vida , & da
grandeza de fua gloria com tanta devo-
ção, que a poz muy grande nos que o ou»
viaô. Achoufe à exhortaçaó o Cardeal
Baronio

, & acabada j como o Cardeal
Bellarmino fe encaminhaffe para aSacrif.
tia , o Cardeal Baronio o chamou , para
que juntos fizeíTem oraçaó ao fepulchro
do noííò B, P. & feyta íe inclinarão a

Sexto*
5

»

beyjar a pedra , que eítà em terra ao pé
do feu í^pulchro. Mandou logo que lhe
trouxeíTcm húa imagem do noiío B. Pa.
dre,& alguns dúí votos , que cà coftu.
maópor nos ff pulchros dos Santos: os
quaespõrnoífamodeítia ainda que fie té
cffertado, tivemos nos fempre detido,
para que íe naõ puzeíTe no feu fepulchro
em publico :& tomando húa efcada,elle
mefmofubiocom a Imagem do noíío B.
Padre,& a poz no alto íobre a fua fepul .

rurMueccmoV.R.f2be,eíMnomefmo
muro ao lado do Altar mâyor,& de hum,
& outro laco da Imagem poz es votos.»
queíetrouxeraô : logo voltou a bcyht
a terra, que eftà ao pé qo fepuíchro , &
virando fe para todos os náffós, lhes
dií!e;Avifcm me para o anno que Vem,
cyto dias antes

; porque quero traçar
húa feftafolemne com portas abcrtas,&
cantar eu a fVfiíTa. E porque a Imagem
donoííoB Padre, que he húa, que ha
poucos mezes íe fe*, & que eítava na ía«
la da Congregação j naõ tinha a cornija
dourad .diíTeaO Padre Vice Prep fito,
que a fizeíTe dourar à fua cuíta. O dia fe-
guinte, queera Domingo adPincuUS*
Petriyvcyo o bom Cardeal,& diíTe MiC
fa no Altar mayor, & deu a Communhaô
a todos os Irmãos, & a outros muy tos
de fora,& tudo cm commemoraçâó da
feftadonoíTo B. Padre. Duràraóas Com»
m unhões grande efpaço de tempo, com
niufíca, & motetes , que cantarão os da
Capella do Seminário. E entre tanto áu
verfas peííoas fe movèraõ huns a trazer
flores ao fepulchro do Santo > outros a
acender tochas com tal demonítracaõ
de devoção, que facilmente foy concor*
rendo muyta gente ao fepulchro do San-
to, & fe encheo a Igreja com fer tão grã-
de:& à tarde fe continuou o concurfo
demaneyra,que vindo o Cardeal Bom-
bifí para fazer oraçaõ ao fepulchro do B*
Padre, teve muyta diíficuldadeemrom .

per peia gente atéchegar afazeroraçáô
ao fepulchro. E fem duvida a devoção, &
moçaõ ha (ido tanra, que fe tem deyxado
ver a maó do Senhor. E quando V. R*

Venha

H



5o4 Viàá do Tatriarcha Sa
venha a faber as particularidades

,
que

haò concorrido, verá que ha fido coufa

doCeo,quando parece menos fe penfa-

va , nem tratava de permittir tal dernon-

ftraçaô-E porque efta fe efereve ao outro

dia depois,& a quero mandar com efte

extraordinário, me remetto a outra re*

laçaõ mais larga, que faremos, & manda-

rem os a V.H.E depois da dará, acreícen»

ta : O povo Romano ha entrado em muy*
ta devoção , viíitando o íepulchro do
noíToB. Padre, o qual fica adornado com
hum pano de tela de ouro ,& a fua Ima
gem^ôc votos,que fe vaõ pondo,& o que
mais me confola he, que Dommm excita-

vit Cardinalem Baronium ,& altos t com
taes circunftancias , que tenho iílo por

milagre,& premúTa , de que o Senhor o
querilluílrar. Atéaquia carca do Padre
ÁíTiftente de Hefpanha.

§. IV.

2 2 TJ* Oy fempre crefcendo,naõ íó em

Jl Roma, mas também por todo o

Orbe Chnítaõ , a veneração de Santo

Ignacio,viftos em muytas partes os íeus

muytos, & grandes rnilagres,& ouvidas

em outras as maravilhofas obras da maõ
de Deos, pelos merecimentos do Funda-
dor da Companhia de JESUS È foraó

cilas a cauía , & motivo, de que todos os
Príncipes , & Refpublicas , Senados ,&
as mayores Dignidades, íe empenhaííem

nafupplicaofferecida a Clemente VIII.

para aíTentar a Ignacio no numero dos

Santos j & por morte de Clemente con-

tinuarão as inílancias da mefma petição,

apreíentadas a Paulo V. em innumera*

veis cartas , cheas de iníignes elogios de

Santo Ignacio, & juntamente do muyco
que feus filhos obravaõ por todo omun.
do em 'erviço cia Igreja , na propagação

daFé,&falvaçaõ das almas. Até que o
mefmo Pontífice ao; vinte ékfete de Ju»
lho de mil feifcentos & nove , o beatifi -

cou, dizendo no Decreto de lua Beatifi-

cação: Pela excellencia ,&fantidade da

vida de Ignacio de Layola de boa memo»

nto Ignacio cie Lojola,

ria, fundador da Companhia deJESU,
que no feu grandiffi noo proveyto,& a u g .

mento de toda a Republica Chriftã íe ha

eltendido,& dilatado por todo o Orbe,
& pelo eplendor dos milagres q cOm»
nipotente,& miíericordioíoDeos fe dig»

nou de obrar, & continua cada dia fora

da ordem commua da natureza , pelos

mentos, &interveíTaõ do dito Ignacio,

naô fò em quanto viveo neíle mundo, fe*

naõ de feu ditofo falecimento em o Se-

nhor , para confervar , & augmentar a

grandiuima devoção 5 q nos Rxyrtos, &c

Províncias de todo o Univerfo, por on.

de fe ha eílendido , tem a Ignacio de Lo»
yola de boa memoria, pelas innumera-

veis graças ,& benefícios ,que por íeus

merecimentos da maó de Deos recebam.

23 Depois o canonizou com a cof.

tumadafolemnidade Gregório XV. em
doze de Março de mil feifcentos vinte &
oyto, dia de S.Gregorio Magno, junta-

mente com S. Francifco Xavier , Santo

Iíidro Lavrador, S-Filippe Neri, &S.
TherefadeJESU. E porque morrendo o
Pontífice Gregório XV«fe naõ pode no

íeu tempo expedir a Bulia da Canoniza-

ção ; Urbano Víií.que fuecedeo no Pon-

tificado, a expedio com hum gloriofo

elogio do Santo Patriarcha.dizendo; Ef-

te he aquelle Varaõ , a quem efeolheo

Deos, para que foífe Capitão daqueiles,

que ha viaõ de levar o feu fantiílimo No-
me às gentes,& aos povos , & haviaó de

trazer os Fieis ao conhecimento da ver-

dadeyra Fé, & reduzir os rebeldes He«
reges à unidade da Igreja,& defender na

terra aauthoridadedo Vigário de Chri-

fto. EoíFerecendofe ao mefmo Pontifi'

ce Urbano outra occaíiaó de honrar a

S.Ignacio, fez íingularmente memorável

o dia do Santo , mandando eferever, &
também compondo elle parte da lenda

daquelle dia no Mirtyrologio por eira

eferitura : Pridte Kalendas Augufii

Roma Notdis Sân&i Ignatii Confejforis

Fundâtoris SocietatisJESU ÇanBitate>&

mentis clan , & Catholica Religionts

ukqtte propaganda' ftidiojijjimi.

24, Quiz



•

.

24 Quiz finalmente Deos, que para
gloria perpetua de Santo Ignacio, ti vefíe
no mundo, onde elle tanto fe abatia por
íua incomparável humildade,hua tal cor-
refpondencia de fua vida com a morte ,

que íe pareceíTe com o Oriente , & Occi-
dente do Príncipe dos Planetas. Porque
em Guipufcua,onde elle nafceo,lhe con-
fagràraô hum Templo de taõ bem com»
paflada fabrica ,que as paredes da Ca-
pella mayorfubttituifíemas do apofen-
to, onde teve a fua primeyra creaçaõ , &
que alli rcconheceírem a Ignacio como
Sol levantado , & Sol pofto

j pois o ve-
neravaó depois de morro no mefmo lu-
gar onde o viraõ nafcido. E a efte edifí-
cio deraó principio as mãos Reaes de
Hefpanha com a liberalidade de muyto
avultada,& fucccífiva renda :& mais que
ifto, com a honra de fua coroa , aggrc«
gandoaquelíacaía ao morgado Real. E
foy crefcendc tanto efta obra no valor,

& architectura, concorrendo para cila as
riquezas dos naturaesdo Santo, que pa-
recia prodigalidade: & jà depois de al-

guns annos fobre o de mil feifcentos oy-
testa & três, fomou o difpendio >feyta a
conta do feu valor na confideraçaõcom.
rtua>mais de quinhentos mil cruzados/

2f Naõ tanto, mas também de com-
pàdSavel fabrica, & preço, aíBm pela ma-
téria , como pela arreatem os filhos de
Ignacio confagfãdo a íeuSaatOvPatriar*
chahuaCapellaaòladodireyto no cru-
zeyro do TeríipíoécJESUem Roma , q
hojcoríadâ a defpeza com algúa averi.
guaçaó do feu valor, paíTaodé cem mil
efcudos de curo , que na nofla moeda
«orrefponde a quaíi duzentos mil cru*
zados. Dcfta forte honra Deos aos feus
fervos, ainda fiefía vida, parecendo com.
peténcia da liberalidade Divina com a
do ferviço humano

;
pois vemos dar co-

mo por juftiça,húa coroa deeterna glo.
ria, a quem naõ fez mais>quefer fiel fer-

voem quanto pafTou a carreyra da vida.

Uíl
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CAPITULO XIX.

Veòanto Ignacioglorificado nosfem
milagres.

§. I.

2 6 T~\ Uas faó as attenções, que pe^
JL# de efta matéria, fuppofta jà a

pnncipalcondiçaò de fua verdade : húa
hea multidão de milagres de Santo Igna-
cio: a outra omaravilhofo fucceffo de
cada hum. A multidão dos milagres de
Santo Ignacio,affim os déíua vida,como
osquefefeguiraõ de pois de lua morte*
até o dia de fua Canonização

, que foy
em doze de Março de md feifcentos vin-
te Sc oyto, paffa de du«entos,como conf-
ta dos feu&proceíTos...- & nefte numero
entraó os que conta o Padre Daniel Bar.
tholi no quinto livro da vida do Sa nto,
& ajufta hum cento-r& também os que
traz a.Hiftoria da fua milagroía Imagem
de Munebrega

, que efereveo o Padre
Affonfo de Andrade, do >qijal jà nôs fa
zemos lembrança, & diz nella , que em
pouco mais <de hum méz fe, numerava^
hum cento , ou alguns mais^ou menos,E
nos números deites dons Aurores en-
traó algunsídos milagres <feytos depois
dccanonizádoo Santo ,4os quaes fare-
mos nos mais larga noticia atè chegar,
mosao tempo prefentc;& fempre atten.
dendo a naõcontarmosos que parecerem
idênticos,& pelas circunftancias naõ ti •

verem mais vulto.
s

26 Quem até aqui tem lido efta Hifw
tona da vida de Santo Ignacio, fem ain-
daentrar na individuação de feus milaí
gres,jà terá entendidoquanto cila foy
milagroía , & elle o principal milagre;
porque efte mefmo conccyto fizeraõ to.
dos os quenella lêraõ a fua maravilhofa
converfaõ , a numerofa multidão de feus
convertidos, a prodigiofa conftancia
nas perleguiçôes, o elevado de fuás vir;
tudes,de fuás revelações , dos íeus regai

Vu los
4

'
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|os,& favores Divinos.Que mayor mila* & vaõ íazcndo feus filhos por confide •

grc, diflc aqucile grande luftre da fagra» raçaõ commua a todos,fem defeermo. cm

da Religião Dominicana o venerável Pa- particular aos cafos de cada hum. E pa •

dre Frcy Luis de Granada, lendo as pri- ra authorizamos efle noffo penfamento,

mcyras noticias da vida de Santo Igna- temos exemplo no que dizia, & deyxou

cio ;
que a mudança de hum Soldado, eferito o Padre Doutor DiogodeLedef.

primeyro todo cftudioío das errprezas ma, Varaó de tania hbedona, como fan-

da campanha, afpiraçôes do valimento, tidade , illuftrado cípirito com revela-

timbres da opinião, delicias da vida i lo- Çócs, & vifitas celcftiacs. Era pois a íub.

golutando com o defprezo de todas cf. itancia do título, que clle dava a eíte feu

raá vaidades do mundo, fem mais atten- manuferipto : Milagres admiráveis , &
çfies , que as da mayor gloria de Deos ? eflupendos , que fe achaõ na Companhia

E ajuntando^fe a efta taô incombinavet de JESU, naôparticulares,fcnaóuniver-

mudança de fcenas taô encontradas > a

prodigiofa Companhia ,de quea Provi,

dencia do Attiflimoo fez Fundador,pro-

pagando a Fé, & Religião Chrillã por

rodas as quatro partes do mundo , aug.

faes y naõ de cada hum per fi, fenaõ de

todos j naõ de algum tempo fomente,

mas contínuos , que fe digna o Senhor

JESUS, & fuafantiffimaj & gloricíiffi.

ma May augmentar na grandeza,& nu.

montando os coros dos Santos Confcf» mero. Edcbayxodefte titulo vay cha

fores, ôt gloriofos Martyres, fendo aug» mando milagres a todas as obras exte.

mento da Igreja, terror da perfídia , cf- riores,& commuas a toda a Companhia,

panto do inferno*, que maycr milagre ? confiderando milagrofa a vida de feusii-

v if Mascom tudo, para íeilluítrar lhos ,como íe o naô foíTem de Adam :

efta crmm úa admiração com os exem. fendo de diverfas nações , parecendo na

pios donde eHá; fe derivou ; paliemos uniaó hum fô,& filhos de hum fó Pay ,

brévemerte peia men oria es que jà dey» fendo de muytos a fua mòdcftia fem cor-

xâmos efcriCQ nos portcntoíos extafes rupçaõdecoftumes.-o zelo: da falvâçaó

dcfte Conqúiíiador do Reyno do Cco , das almas ,ícm defeahir : a humildade de

as^czes em que foy viflo de muytos cer

cadode reíplandores , & cm húa por S

Filippe Nen j & em outras occafiõeslc.

vantado da1 terra muytos palmos, & ain

Varcres doutos fem defvanecimcnto-: a

dilatada multiplicação da Companhia

em taô breve tempo : a mudança de vidas

nas Cidades,& Regiões de diverfosgc*

va covados,& fero pre cercado de luzes, nios, ouvida aíua pregação :& as mara-

Renovemos também a memoria da fua vilhofas convcrfóes èj lido o livro dos

previfaõ dos futtrcs , conhecendo os Exeicicios de feu Santo Fundador* E
interiores^, dando faude a cnfermos,reí« combinando por cite modo extremos aO

tituindo mortos à vida, & elfe naõ vive? íim oppoftos > & unidos , difeorre por

do natnralmcnte. E depois de morto ap» outros exemplos a eítes femelhantcSj,

parecendo em maravilhofas viíões, dan- canonizando a todos por milagres efta

doamaôaattribulados, livrando a muy* fua pia affeyçaõ.

tos de perigos de vida , apertos de ten- 19 Por efte principio de Lcdefma

taçôes,& inítigações dos demónios } & também íaõ milagres de Santo Ignacia

fendo jà morador da Pátria dos Bemavé- osde hum Xavicrna Índia taõ admira-

turados, ainda como viandante , exhor. veis,& portentofos : os de hum Anchtc*

tando a falvar almas ,& nas fuás prodi- ta, acclamadp Taumaturgo no Brafil : os

giofas Imagens obrando innumcravcis de hum Diogo de S. ViAores nas Filip»

milagres. pinas , & Marranas : tambem faõ ebras

28 E bem podemos chamar miU- maravilhofas as de hum Realino invo*

gres de Santo Ignacio, os que tem l«yto, cad o ainda cm vida para os fazer ; as dé
hum
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fe os q«i«rmos affim chamar,jAnromodcPadua -asdeourrosmuytos não fazia Santo Ignacioem fi fem o fa í

&T^Í
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COmpanhia: vordarrraodeDeos.EoutrosfazraDcos

& as de hum Eítanislao, ,à hoje com De nelle, fem obrar a mão de Ignacio , doscrçto para a fua merecida Canonização, quacs d.remos alguns,* bem myrferio.
pela rcfurreyçao demuytos à vida por fos. Para ver ao Santo Pzàr^ddT™íeus merecimentos jà depois delíe mor- muytohum filho feu o Padre Leonardoro

3°

§. II.

As para fazermos a S.Igna'

Kefelirde Colónia a Roma, levado da
publica opinião} que do feu nome divul-
gava pelo mundo a volante fama.E Santo
Ignacio attendendo à falta , que eile fa-

cto milagrofo,náo neccílica. ria em Colónia com cita fua aufencia,mos de mdagres empreftados,ainda que rcfpondeo à petição deite feu defeio
eile pedia a Dcos , que por feu meyo os que fem vir a Roma, nem à cuíh de ca'nao fizefie

,
para que por elles o não ve- minho tão trabalhofo,naõ faltaria a Deosnerallem es homens. E bem o poderia- modo para elie rer eíta confolaçaó E omos nòs^rguir de incoherencia nefta Santo Padre lha deu,apparecendolhe oor

íua petição, pois eile mefmo nas fuás multiplicação miiagrofa de fua nrefen
próprias obras fe fazia maravilhofo , le ça : & naõ íó ficou o amante filho recrea-"vando com inviolável jejum muytos do com a fua vifta , mas também com adias,&femanasinteyras;& no mefmo fuaconverfaçaó.
tempo de tão rigoroía attenuação do 32 E também he rradiçaõ, que foycorpo

,
fuftendo.íc de joelhos por íete viílo ao lado de S. Francifco Xavier

horas de oração ,dePois de enfraqueci, quando na Coita da Pefcaria foy a emba'docom frequentes penitencias.Como o raçar a invafaõ dos exércitos dos Ba-i!.
naohaviaoderefpeytarporSãtoaquel. gas. Porque ainda que naquella occafiaõ
les que o virão caminhar trinta legoas a nao foy a fua preíença com rofto defeu"pe fem alimento algum, nem de agua, berto ,por feia figura de mageflofa , &quadofoyaflifliracnfcrmidade daqud. iHuítradareprefentaçaõ,& emhabitoda
le feu confidente,que o havia empobreci- Companhia

; julgoufe fer reproduecaõdoem Par.z, gaftandolhe o fubfidio ne. de Santo Ignacio , que entZftavaTmceíTano no tempo dos feus cftudos, Roma^eier^íoSSfííSSque delle havia fiado ? Que outra coufa & Santo Padre affifliffe .aó filho com óerao, lenao maravilhas lem limite nos favor de militante auxiliar. Do ríef™extremosa paciência & tolerância de modo,que com íubfidio tambémSafrontas,prizoes,falíidades, & ainda fez que ao lado de S-Leaõ Papa fe viíTeaS °r
g0,PCSno

r
corP^ ^ eile humAnj0 armadocomefpada

P
parareimefmo bufeava com as fuás exhortaçóes, tiraotyranno Attila, quando invadia aate chegar aos últimos termos da vida , Roma.

como fe vio quando reformou aquelle
? ? Para defenía da mefma vida deConvento das Religiofas de Barcelona? Santo Ignacio, também feS c gfíAs muy tas vezes, que por fua vontade ço de Deos, fazendo immovel o de certofearrojavaaodeacato^cruelteftemu. impetuofo, & vinganvo ,Zmm humnho dos que o fulpeytaváo ler efpia dos punhal o queria matar, por lhe haver re

ZrV^TtSan-°
?
nSld°'*<fcs q kidon^om^r^lSÍS

aborreaao^temiaoofeu zelo.bem o nante eile à fua entrada ;& ao tempo, emmoítraoacquirentedas mefmas maravi. que ellehia a empregar aqueila aLa nolhas de que eile naõ quena fer author. corpo do Santo,WVpencíeo o go pe a
3 1 Ettas maravilhofas obras,ou mi- maó de Deos, ficandolhe morta a íacrí!

Vui; lega

iif

Ml
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lega acçaô,em quanto naõ pedio a Santo

lgnacio o perdão de feu atrevimento* &
Deos lho deu por fua interceífaõ, vol-

tando o braço à fua natural poftura.

34, E chegando a perder o refpeyto

ao Santo outro atrevido, do qual via elle

que Deos queria tomar a vingança para

feudefaggravo, pedio ao mefmo Senhor

o perdão para o miferavel homem na

oblação de hua MtíTa , que por aquella

precifa intenção foy celebrar , derrama*

do muytas lagrimas. Mas respondendo

Deos aos rogos de lgnacio feu íervo, lhe

diffe , que o deyxaile defafrontar da*

quellaoufadia ,fe o feu aggreíTor, que

parece era de efpiritos arrogantes, não

lhe pedúTe perdão. Epara o humilhar,

lhe fahio em determinado caminho hum
homem armado de horrivcl femblante,

ameaçando«o com a perda da vida , fenão

feproítraffe naprefença de Ignacio,de*

pendendo da fua compayxão, para que

lhe perdoaffe,como promptamente fez.

Mas o perdão da parte de Deos não foy

da medida, que Santo lgnacio pedia;por-

que ainda aflim , fem levar o pezo todo

da Divina vingança, lidou com muytos

trabalhos, que lhe forão íuecedendo por

grande parte de fua vida.

CAPITULO XX.

Do efpirito de profecia de Santo lgnacio.

j£T- I-

35 TA5
fe entende, que os diros pro«

I
feticos de Santo lgnacio prova»

*^ riãonosproceílosde fua Canoni-

zação hum bem fundado argumento da

fua fantidade : & nos ainda que não fa-

çamos memoria de todos, a devemos fa-

zer de muytos, deyxando de repetir os

que jà vão lembrados nefta Hiftona de
!uavida,detendonos com algúa pauza

nos demayormyíterio.Tambern íuppo*

mos advertido, que a profecia tomada

fegundo toda a fua comprehenfaô , he a

nto lgnacio de Loyola,

previfão do futuro, o conhecimento do
preíente, do auíente, do paíTado,&dos

íegredos do coração. E por todos eiies

modos molhou o Senhor_, quanto favo -

recia ao feu amigo, & fervo ignacio , ou
foífe por revelação > ou luz imaginaria,

ou palavras, ou figuras , porque 1ÍÍ0 naõ

coítumaõ dizer os que participaõ co
Efpirito Santo o dom de Profecia.

36 Emhumdiade hofpedagem,que

fizeraó no feu Convento a Santo Igna-

cio certos Religiofos Hefpanhoes : de»

pois de mefa , ou antes , fegundo a occa .

fíaõ da pratica que entaô fe offereceojhe

pedirão (
poderia ler que foífe para o ex

penmentarem ) que fallafíe em alguma

matéria efpiritual. Fez entaõoSanto,

tomada primeyro vénia à fua humildade,

em obíequio, & refpeyto dos que odefe-

jaraõ ouvir , hum difeurfo do eftado R e •

hgiofo , exaltando o feu bem com ponde •

raçoens de efpirito muy alto em ordem à

eítimaçaõ que fe deve fazer de fua per»

feverança :& por matéria particular def-

teafifumptodiíTe, que entre os Religio.

fos,que oouvia5,eítavaõ dousdetermi.

nados a húa fuga do Convento. Os quaes

em ouvindo a Santo lgnacio confeffáraõ

com humildade , & arrependimento a

fua intenção, & entregarão ao Prelado

os inítrumentos , com que fe preveniaõ

para a oceulca faida, refultando daquella

pratica de Santo lgnacio elle fruto para

os dous Religiofos.

37 Hum Doutor conhecido do San*

to por nome Miguel Arrovita , difeor-

rendo hum dia comíigo fobre o eflado

de vida, que efcolheria ; aflentou dentro

doíeupeytoemtomar o do matrimonio.

E encontrando Santo lgnacio muyto a*

cafo efte íeu amigo, lhe diíTe : Jà fey a de-

terminação que tendes tomado de vos

cafares. E como chorareis ! E logo lhe

foy dizendo todos os trabalhos da vida,

que tomava : & todos veyo a padecer

Arrovita depois de fe cafar , dizendo

fempre, quando lidava com algum, que
aflim lho havia profetizado Santo lgna-

cio,acompanhando com lagrimas,& naõ

fem
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fcm confufaõ as lembranças deitas pro- votàráo a favor da Companhia , depois
ÍCC13S * de viita nefte Tribunal a fua petição : &

3 8 Por caufa de húa obediência que o Secretario Vincencio Rica, & outros
íe fazia muyto pezada a hum Noviço, muytos experimentados no expediente
depois de pouco tempo de íua entrada de íemelhantesconfelhos julgarão o ca.
na Companhia

j vacillava ellecm huma fopormiIagrofo/&-combomfundamen-
noyte na lua vocação , todo perturbado to. Porque fe obfervou, que naquelle
com aquclla obediência, E Santo Igna. dia não Te acharão a votar neíta matéria
cio que por divina revelação via efta tri- os que fe havião declarado pela Compa-
bulaçãodo Noviço, na mefma hora da- nhia, & íó faltou hum dos oppoftos a
quella noy te o mandou chamar : & en« efta pertenção. E affim havia de fer para
tradooalflidlo Noviço no íeu apofento, fe ajuntar mais efte exemplo aos que ià
lhe perguntou :feelle viíTe a algum Reli- deyxamos contado neíia noíTa Hiíloria,
giofo tentado na fua vocação, que con. nos quaes previa Santo Ignacio o fim de
felho lhe daria? E logo féeíperararepof- muytos cafos ao parecer dos homens im<
ta que o Noviço ainda muy perturbado poffiveI,&elleofegurava,nãoobírantes
com eira pergunta não poderia dar j lhe as difficuldades , que íe lhe atraveíTaraô,
foy indviduando as fuás imagínaçoens, comoSecretanodoSenhor que lho havia& temores do feu coração, indo no meí* revelado.
mo tempo confolando , & animando ao 4.0 Semelhante foy também a profe-
tentado arè o mandar para o feu cubículo cia,quando os Padres daCafa Profefla de
livre

:
das agudas anciãs que o affligiaõ, & Roma temião que na aííumpçaõ ao Sum.

comfoíTegada amizade da fua vocação, mo Pontificado do Cardeal João PauloE o que fuecedeo a Santo Ignacio com Garrafa experimentai a Companhia os
cite feu filho, fuecedia com outros, di. d.bfavores jà viftos em alguns deígoftos
zendo a muytos as tentaçoens com que antecedentes

;
por não fe aiofirar o dito'

lutavas, & os fegredos do feu coração, Cardeal bem affeclo a Santo Ignacio.
livrando a todos do pezo de cada hum Mas o Santo Padre diíTe a feus filhos af.
delIes - fim temerofos, que a Companhia havia

39 Para a fuftentaça5 do Collegio de receber do novo Pontífice mayores
de Pádua requeria a Companhia a poííe graças.q as prognoílicadas de ia fiei coes,
do Priorado de Santa Maria Magdalena, & aflim fe vio. Porque tudo o que lhe
renunciado para eíte fim por André Li- pedio a Companhia concedeo a Santo
pomano , & concedido pelo Papa Paulo Ignacio , & também ao Rey dos Roma-
Terceyro. E porque a Senhoria de Vc- nos D. Fernando , que por meyo do San-
neza , & outros de animo contrario não to como de fingular favorecido do Pon .

confentiáo neíía doação,que íolicitavão tifice , confeguio o que pertendia então
o Padre Laines , & o Padre Salmeyrão; na Cúria.
efereveo o Padre Laynes deíconfiadojà 41 Deyxamos de contar muytos ex-

l
.
uc«flo

, pedindo a Santo Ignacio, emplos de feguros proféticos, com queque dilTeíTe hua Miffa a N. Senhora
, por. Santo Ignacio promettia a faude aos en.que com diligencia humana nuca íe con- fermos , quando ià a não efperavão os

leguina o cfperado fim. E a repoíla do Médicos
j
por ferem contos de matéria

Santo íoy : Ja fiz o que pediftes, tende idêntica , & fazermos lugar aos que a
bom animo, & nao vos depena efe nego» tem diverfa: & por iflo de alguns, que a
cio

,
que bem o podeis ter por acabado como tiverão mais my fteriofa, faremos mayor

dejejais Ajuntando fe pois o confelho conceyto, & mais eferitura. Hum filho
daquella Republica, queconítou de cen- efpiritual de Santo Ignacio natural de
to & quarenta & tres votos; fó dous não Pádua chamado Pedro Ferro , fó Santo

Vvsij Igna-
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Ignacío lhe fegurava a recuperação da roonoi, defTa extenfaó de noticias por
faude jà defeíperada por fentença dos naê terem mais myílerio, queaprcvííaõ
Médicos. E em hua hora de vifita diíle de alguns futuros , certeza cie mais vida

o Santo ao feu enfermo, que N .Senhora para moribundos , conhecimento de
o havia de livrar da enfermidade,& rifco peííoas aufentes morras , fundaçoens de
da vida , mediante a confiança na protec- novas Cafas que havia de ter a Cornpa«
çaõ de Maria Santiffima. Chegado pois nhia, & também algumas das íuas per fe-

o enfermo a horas de moribundo, vio guiçoens, myíierioía entrada na Compa-
junto a C\ hua Matrona de grande magef- nhia de alguns , revelaçocns dos feus

tade acompanhada de Virgens , a qual filhos
, que nella fe falvàraó j como foraô

perguntandolhe fe queria faude, lheap. as duas Vifoens, que teve o Santo das
plicou fobre o coração hua fua imagem, almas dos Padres Hozes,& Codori le-

& O deyxou dormindo. E vindo Santo vadas ambas para o Ceo em glorioía íubi»

Ignaciono dia feguinteavifitaroenfer- da;& muytas vezes o feguro de alguns
mo, oachoucomafaudereítituida , co- dos mefmos filhos , que viviaõ temera.
mo na meíma hora da vifita da Mãy de fos da fua perfeverança na Companhia.
Deos elle a tinh a vjfto por revelação. 44 Sobre tudoiftoafíTentaomiiyto

que Santo Jgnacio foube , por Deoi. lho

§• II. dizer, na cova de Manreza em húa fó ho-
ra; afErmando elle mefmo, que excedia

41 T^T Aô querendo SJgnacioqueo a feiencia de todos os Doutores do mun-

X^l aeópanhaíTc em húa das fuás do. E tambemo que elle infinuou às fuás

jornadas hum feu devotoCatelaõ por nc- fobrinhas, quando voltou a Loyola para

me MiguefRodes defejofo de o feguir, repararfe de faude , querendo elias dey.

& imitar na vida, lhe profetizou muytos xarlhe luzes no apofento em húa noyte;

fucceffos juntos, quatorze annos antes & elle lhes refpondeo, que fem aquella

da fundação da Companhia. Que o não fua prevenção não lhe faltaria Deos com
havia de feguir : que havia de viverno luz naquelIanoytc,fefoífenecefiaria: &
mundo ; que havia de íer Juriíta : que ha» depois foy vifio o feu roíto cercado de
via de cafar,& ter filhos, & que hum dei.

les havia de fer do habito de húa Reli-

gião que elle fundaria. Tudo vio cum-
prido Rodes como o Santo o havia pro»
gnofiicado. E eíie he a^uellc de cujo

filho jà fallamos,quc pertendendo aCom«

refplandores naquellas mefmas horas

nocturnas. Conhecimento foy da ten.

taçaõ em que havia cahido o Padre Simaõ
Rodrigues, quando por amor da vida

folitana queria deyxar a da companhia
do Santo ; &elle que bem lhe penetrava

panhia com muyta anciã por ver que fe o íegredodafua pouca fé, lho deoaen-
diíEcultava a íua entrada , intentava íer tender , fazendolhe efta pergunta ; Mo-
Religiofo Cartuxo ; mas finalmente foy átcafiáei quaredubitaftt l

filho de Santo Ignacío, viveoj&morrco 47 Complexo foy de muytas pro-
na Companhia íantamente. E como eira fecias , ainda que não proferidas no
foy também aquella profecia do Santo, mefmo tempo , mas cumpridas depois
que jà deyxamos tecada em outra parte, em outros , o que Santo Ignacio diífe aos
quando em Flandres moítrãdofe agrade- Companheyros na promeífa de Chrifto
eido a hum feu bemfeytcr lhe diffe que a elle revelada naquellas palavras : Ego
havia de vir tempo, em que elle fundaria votos Romapropitmsero. Quando em Pa.
hum Collegio da Religião inftituida por nz entrou no partido propofto por elle

elle. aquelle deliro jugador do Truque j o
43 Outras mais profecias do Santo Santo jà tinha prcviílo a fua converfaõ

poderamos ajuntar a eftas : mas diverti- nas futuras maõs daquclle jogo. E como
cita
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efía previfaõ eraõ as outras de todas as
com críoens de peccadores , ou mudan-
ças de vida , que dcyxamos eícrito no
fegundo livro defta Hiftoria, quando o
defcrevemos Santo Ignacio convertido.
E era tanbcm profecia íua íígnificada
tantas vezes,quantas foraõ as occafícés,
que lhe deraõ para elle dizer, que não
havia dechamarfe a Companh a com ou-
tro nome fenão com o de JESUS . & ef-

pecialmentequando aíTeverava, quenáo
haveria quem lhe pudeífe tirar, óu mu»
dar, porque aflím o queria Deos. E as
controveríias quefedifcorreraô, & com
ellas nada obràraõ nem Hereges , nem
zelofos contra eíta diviía da Companhia
coníignada no nome de JESUS , bem
côprovaõ a infallibilidade deiie glorio-
ío vaticínio.

CAPITULO XXI.

Vos milagres de S. Ignacio emfua vida.

§. I.

4*> T7 Azemos a mefma advertência

Jl jà feyta na fuppoísçaó de íe cõ.
prehenderem eftes , & outros milagres
nonumerodos que íe autenticarão para
a Canonização do Santo ; & que dcáles
fó contamos alguns nefta hiftoria, attcn.

dendoàíuadiverfídade, ou circuníhn
cias mais myfteriofas- Deyxando pois
de repetirmos os que jà ficaó efcritos da
faude milagrofa que elle deo a enfermas,
& dos demónios que lançou dos corpos,
& o da refurreyçaõ do morto enforca-
do-, damos íingular noticia dos que ainda
tem feu lugar nefta devida lembrança.

47 Quanto mais he lançar pecca los
da alma , do que demónios do corpo;
tanto excede a maravilha da convcrfaô
de hum obflinado à liberdade de hum
poíTuido do demónio. E para fazer Deos
a Santo Ignacio milagrofo por todos os
modos , tanto poder lhe deo para fazer
afugentar demónios , como para defter-

Sexto.
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rar peccados. Fntre os cegos do judaif.
mo que por exhortaçoens dos noííòs Re.
ligiofos da Caía Profefla de Roma íe con.
vertiaó à Fé de Chrifto , houve hum por
nome Ifac, que jà depois de convenci.
do, & determinado a abraçar a verdade,
que antes não queria crer, tentado pelo
demónio a tornou de novo a defprezar,
fem o poderem osPadres reduzir ao acer-
to da íua principiada converfaó. Porém
Santo Ignacio livrou ao tentado fó cem
lhe dizer eftas poucas palavras : Ecay
comnofeo Ifac : porque logo depois de
ouvidas, pediocom maravilhofarefolu-
çaôofagradoBautifmo. Domcfmomo.
do, ainda que com menos palavras , por.
que foy íô com o nome de Ignacio ou-
vido, 6c elle pronunciado pelas bocas de
exorciilas, fahiaó muytos demónios dos
corpos dos energúmenos. Comoavirtu.
de de livrar da obftinaçaô a alma do ju .

deo, & do poder do demónio os corpos
dos endemoninhados eftava nas pala-
vras do obrador deihs maravilhas; taõ
imperativas eraõ as pronunciadas por
elle, como fó a voz do feu nome dito por
outros. Afíim como baftàraô as pala.
vras defte milagroío eferitas por elle,

para também afugentarem demónios fó
por outrem lidas na Cafa do Loureto.
Porq ue ouvida a carta que o Santo efere i

veo aos Religiofos nella atormentados
com diabólicos horrores; defaparecêraõ
os demónios, que os moviaõ, fem íerem
neceflarios mais exorcifmos que as pala-
vras daquella carta, nas quaes o Santo
Padre fegurava a feus filhos o foífego de»
fejado. Eftecafojà o contamos em outro
lugar com grande extençaó por vir allí a
propoíito .• affim como por fervir agora a
íua lembrança para confirmação do que
imos dizendo, também o tocamos com
eíta brevidade.remetendooscuriofos ao
quarto livro defta Hiftoria , que he de
Santo Ignacio remido.

48 Exemplo temos nòs do prodígio*
foS. Gregório Taumaturgo muyto pa-
recido com efte do ncííò Santo que ago.
ra deyxamos eícrito

; quando íó as pala -

vras

ft

,
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vras de S. Gregório eícritas fizeraõ vol-

tar o demónio ao idolo donde o havia

defterrado , & naõ eraõ mais que eftas :

Gregório a fatanãs entra» E fe efte impé-

rio de Gregório fobre o demónio man-

dando o entrar no ídolo, para que fali a f-

fe depois de o haver elle emudecido, foy

hum dos milagres, que lhe grangeàraõ

o nome de Taumaturgo; merecido tinha

Santo Ignacio o mefmo nome pelo impe*

rio, que levavaô as fuás palavras eferiras

para fazerem fair os demónios da Cafa

do Loreto. Ambos os calos fuecedê-

raõ em vida dos mefmos Santos : & a

differença de hum fazer entrar o demó-
nio no idolo , & outro fazer que elle ia-

hsfíe de Cafa do Loreto ; não tíeyxa de

moftrar o meímo poder deftes dous mi-

lagrofos Taumaturgos fobre os demó-

nios. E ainda menos que palavras de San-

to Ignacio era baftante império para os

demónios o temerem., quando jà confiai

como diííemos em outra parte, que com
os acenos do feu bordaõ os punha em fu-

gida: & também que as tofeas paredes da

cova de Manreza por haverem teyto

claufura a preíença de Santo Ignacio fó

com brados mudos faz aõ que as tenta-

çoens dos demónios fe fruítraífem, como
fe vio naquelles tentadores, que no lugar

da penitenciado Santo queriaõ offender

a Deos levados dos íeus deshoneftos

penfamentos , & os reprehendeo a lem-

brança da íantidade de Ignacio»

49 Oltamos outra vez ao milagre

da Caía de Loreto por outra

advertência que o faz mais íingular. Te-

mos dito que huns eraõ os favores que

Deos fazia a Sanro Ignacio,& elle os en-

cobria por íua humildade, & outros os

que el'e ná po 1ia encobrir^ Deos que-

ria que fe viítem; & agora dizemos> huns
eraõ também os milagres que S. Ignacio

fazia ufando da íua virtude milagrofa,

^ outros os que Deos fazia em Santo

Ignacio fem cooperação alguma de fua

nto Ignacio de Loyola,

parte. Do mefmo modo queeradiverfo

milagre de Chrifto o de faude que elle

dava aos enfermos mediando a fua vir-

tude activa, & outro fó com a paffiva, ou
tocando com a maõ no leprofo : Exten-

densmanum tetigit eum : ou fendo tocado

pela enferma do fluxo fangumeo : tetigít

fimbriam veftimenti ejus.

50 Jà nos vimos as maraviihofas lu-

zes, ou e&rellas , que fem Santo Ignacio

cooperar para cilas lhe ílluftravaõ a fua

fepuitura, que no tem podefte milagre jà

Santo ignacio era morto,&eítava enter-

rado. E na Cafa do Loreto vivendo ain*

da o Santo , foraõ viftas por três vezes
milagroías luzes depois de entrados nel»

la os Keligiofos que Santo Ignacio tinha

mandado para o íerviçodos minifterios

da Companhia. Em hum tempo fahindo

eftas luzes ou eflrellas do alto da Igreja

da dita Cafa atè huma Ermida de noíía

Senhora donde parlada a noy te, tornavaó
a voltar para amefma Igreja da Compa-
nhia. Em outra occaíiaõ defeendo as lu-

zes do Ceo jà de dia no tempo em que
eftava pregando hu Religiofo nofto, ro.

deavaõ o Templo ,& auditório daquelle

Sermaõ , & logo voavaó a recolherfe no
Ceo, donde haviaô fahido. E na tercey

ra vez foy vifto defcer hum globo de fo-

go íebre as cabeças dos Padres, que efta<

vaõ confcffando, & dos penitentes ajoe-

lhados a feus pés. E porque nos mefmos
tempos deites feítivaes doCeo fe larnen.

tavaô as fúrias infernaes dos demónios,
vendo as converfoens , & emenda das vi-

das dos querecorriaõ àquellaCafa dos
filhos da Companhia, moítrava o Senhor

o muyto que lhe agradavaõ os feus mi-

niíterios para gloria fua, obrando eítes

prodígios cm fua vida , fem fe efperarem

as mãos do Servo.

f 1 Entre todos eftes caíos ha hum
duas vezes maravilhoío,por fe ver no

mefmo tempo hum milagre feyto por S.

Ignacio em hum enfermo, & outro da-

quelles queDeos fazia em Santo Ignacio.

Eftava lidando com huma enfermidade o

grande Medico Alexandre Pctronio, ain-

da
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da que naõ com perigofa vida , & indo nos cfcrito o fegundo livro defta Hifto
Santo Ignacio a fazerlhc vifita, com ella ria, no qual jà fc tem vifto quanto Deos
lhedeuafaudej&eílefoyomilagre, que fez poderofo a Santo Ignacio em fua vi-
elle fez no enfermo. E porque quando o da j & as de menos vulto , & da mefma
Santo entrou no feu apofento, que eftava matéria, naõ efcrevemos aqui, como ef-
entaó efcuropara conciliação do fomno, cufadasde repetidas noticias,

as luzes que lhefahiaõ do corpo o alu-

miou todo;foy o outro milagre feito por
Deos em Santo Ignacio: & deite modo
milagroío , fem elle cooperar para os mi-
lagres, foraõ tantas as vezes , quantas
Deos fez, que de feurofto nafceíTem ref»

plandores maravilhofos. Outros muytos
craó os milagres de Santo Ignacio em
fua vida, fem mais cooperação lua, que a
do amordoproximo.obrados entaõpor
feurefpey to pelas mãos daOmnipoten»
cia de Decs.

51 Na Gafa ProfeíTa de Roma vivia

hum Irmaó Coadjutor Religioío exem-
plar, que fervia no officio da cozinha
muyto humilde , & muyto mortificado.

M

CAPITULO XXII.

Dar milagres de Santo Ignacio depois

dejua morte,

jT- I-

51 T> Orque Santo Ignacio jà depois

$£ de Bemaventurado, appareceo
mais de cem vezes , começamos a contar
os» feus milagres depois de morto pelas
fuás apparições.E he a primeyra a quefe?
aJoaóPafchoaldequem jà temos falia,

do nefta Hiftoria , grande devoto,& be*
Epaílandoem huahora da vifta dofo. feytor do Santo .quando elle vivia men,
go da fomalha^que tinha preíente à con. digando pelas caías,& portas,dependcn.
íideraçao do formidável fogo do infer- te da chandade dos fieis. Achava fe efte
no, indifcretamente meteo a maô no fo. feu affeyçoado em hõa hora na Igreja da
go,queeítavavendo, levado de meonfi. Cathedral de Barcelona, perfegmdo dos
derado fervor

, & nelle a deteve tanto trabalhos com queentaõ lidava ; & lem-
tempo

,
que fe retirou com ella toda braado fedas muytas vezes, que o San.

abrazada,& totalmente perdida-Sabido to o hav.a favorecido ,& prognofticado
o fucceíTo ,& gloíado entre os zelofos, trabalhofos fucceíTos da fia vida , encõ .

que condenayao ao Irmaõpor demanV mendouíe a Deos, & perguntava amoro.
damentelimplez,aindaquaadooacredi. famentequeyxofo aSanto Ignacio: Co,
tava o feu ofrimento, foy julgado no mofeefqueciade o livrar daquellas tri.
parecer de alguns a fer defpedido , com bulações , que lhe havia profetizado, eí .
o pretexto de te inhabditar para o fervi* perando elle , que melhor o foccorrefíe
ço dos mimftcnos da fua vocação. Po- nas fuás afflicções, quando làeloriofo.E
rem Santo Ignacio compadecido do quepoislhe havia aflegurado, que to»bom Rehgiofo, ainda que imprudente, dos os feus trabalhos futuros haviaõ
orou por elle,& na faude milagrofa , qUC de fer para mayor bem da fua alma, lhe
lhe deu, appareceo com a fua maõ reíli. fâz ia lembrança dos prefentes

, pedindo
tu.da,&repoftanoeftadoemqueantes queneííeslhedéíTe a maõ, & ajSdaííe a
a tinha, Sc hábil para todo o ferviço de. lograrobempromettido,alentandolhea
pendente do feu preftimo. Só com os paciência.
feus confelhos , & exhortaçôes

, para 54, Era o tempo deita oração de Paf.
curar as enfermidades das almas, que choai,o das primeyras horas de humnao erao menos maravilhofas.que as dos dia, que por invernofo as fazia mais ef-
corpos, defterrando vícios, livrando de curas, & fó o deívelo de afflido o obri-
tentaçoes,reíormando vidas, deyxamos gavaa madrugar taò cedo, & ir bufear

algum

1
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algum abrigo na prcfença de Dccs , & hia perdendo : & compadecido o Santo
folidaõ do feu Templo. E logo depois da Padre de ver attribulado aquelle filho

íua rogativa, vendo aclararle a Igreja c5 pelo inimigo tentador, lhe diífe : Menos
repentina , & naõ efperada luz

} ouvio lettas,ér mais efpirito }
mas para fe haver

vozes de mul(icos,& como encaminha • comoPay,o deyxou livre da tentação,

dos para onde elle citava ,& naõ com en- E elle agradecido a taô paternal admoef•

gano 3
porque vio entrar por hum dos taçaô, fez tanto eftudo nas lições efpí-

lados do Altar mayor hum bem compoC rituaes, corno nas literárias , & viveo na
to coro de fuave muíica, acompanhado Companhia Varaó muyto exemplar,

de Anjos,& graves Eccleíiaíticos de ío» f6 Três vezes appareceo S. Ignacio

berana prefença; os quaes repartidos cm ao Padre ântonio Rodrigues de Mon-
duas alas, davaóolugar domeyoahum toya,ApoftolodoParaguay :aprimeyra
mageítoío Sacerdote, revertido cem vef- junto com S. Francifco Xavier, para lhe

tes lacerdotaes. E fubido elle íòbre o íe- commet?er a empreza defejada deita glo»

pulchro de Santa Olaya , aonde o Joaõ nofa MiíTaô ; a legunda, para o livrar de
Pafcoal coítumava ir todos os dias a fa» húa enfermidade;& a terceyra,vindotã*

zer devotas orações , gaitando grande bem com eile Chníto,eítando outra vez
parte da manhã antes,& depois de ouvir enfermo. E reparando, que o Santo Pa-

MiíTa 5 tomando o tunbulo da maó de dre olhava para elie com femblante car-

hum cíos que faziaõ numero naquella regado, fem entender a cauía , pergun .

celeltial Companhia , incenfou com pro- tou Chriíto a Ignacio
;
porque moleítava

funda inclinação ao Santiflimo bacramé- afíim aquelle íeu filho ? E refpondeoo Sã»
to, correndo algúas vezes o tagrado Al* to: Porque elle não guarda a regra da
tar. Feyta eíta ceremonia, & encaminha compoltura reiígioía ; & era , porque o
do-íe a maravilhofa prociflaó para onde Padre eítava com hum pé defeuberto,

eítava o dito Faícoal, que lem eítar em íi fa !tando à oblervancia da modeítia , ain«

de gozo do que via , logo fe achou na da que de algum modo defeulpado com
prcfença do reverente Sacerdote,chama- aquelle breve alivio, que dava ao fofri*

do por elle com acenos da mâô & entaõ mento da actual febre. E o Santo ainda

vio, que era Santo Ignacio , & lhe appa» que o deyxou confolado com a fua viíta,

recia naquella viíaô,& perguntava com naõ foyfemo reprehender afperamente

jucunda aíFabilidade , como fe laítimava poraquella taõleve indecencia ; ficando

tanto
;
porque eu, dizia o Santo, nunca eíte exemplo para puriffimo eípelho,em

me efqueço de vòs,& vivey feguro na ef- que todos os filhos do Santo Patriarcha

perança de vos levarem ao Ceo os voíTos poífaò ver as maculas da modeítia de q
trabalhos. Quiz elle abraçailo ; mas for- fe devem purificar,

mando com os braços a^ueila amorola 57 A outro fiiho do meímo Santo,

acçaõ , o Santo lhe lançou abençaó,& a Inglez de naçaõ , appareceo também o
Vílaõdefappareceo, bradando o bemavê» amorofo Padre logo no fim de lhe haver
turado Paicoal por Santo Ignacio húa, pedido a íaude de que o havia privado

& muytas vezes , a cujos brados acudi- húa grande enfermidade. E era o motivo
raò os Clérigos, Ôc fouberaô o que fica da íuapetiçaô haver entrado de pouco
contado. na Companhia, & perder taõ brevemen*

5f Naõ para confolar, mas para re- te a vida, que defeiava empregar toda no
prehender a hum leu hino, appareceo tã- ferviço de Deos, vendo fe na continge »

bem Santo Ignacio, por elle le ha ver có cia, de que íó vieffe para fer enterrado o
mais cuydado para aproveytar nas Ie« cadáver do feu corpo, Eítafoy a fubítan.

tras,que nas virtudes ; & foy quando el- cia do rogo,que fez a Santo Ignacio eíte

le lidavacom húa tentação,, que quaíi o íeudeíconolado filho, fixando os olhos

em
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«nhfia fua Imagem,quc eftava cm hum vaõ, & elle chamava importunações Jdosladosdaiuacama. E daquella mef- fcwccffcporjBuytosd^Sa^ohnm
.naparçefclhercprcfcntouoSanto.jun.. l^c^àcÀ^^Sl m ^tamente com o Padre D1020 Layncs. & «o Fll*. »inA 2 ^ ¥

ma,s outros quatro daQhSmKSS xiZ ,otot^Klffide gozarem todos a glona da v.fia de logo „'o coracac?"SteSSDeos. Traz.a Santo Ignaoo na maó húa vendo que fe lhe Mi.SSSpequena vara
, com a qual parecco que menos defejava. E ndigSo conTrffiafugentava do corpodo enfermo as do. mefmo, por fe ver irSEX "* f'

«s, que padecia,,» hora cmquedellaso da Sfpanhi ^^fêpSvrarTqueria livrar
,
como livrou

, dizendolhe quellanaocfperadanroDcnfla If •

hum daquelles Bemaventurados Padres coníra7™Irí
Pr0Pcn 'a<>, forcejava

1

s TT
ao foli"no dchum jardim, bradava com

.* 11# vozes altas, como quem fc via muy feri.

,S yivlagravemenre remado hum *ÍES£íSâ2íS
„,,» Innao Coadjutor no Colle- diaíte. Porque de«pente vbaSa~Ógodé Baeça, refoluto a deyxar a Com. Ignacío ceraado de luzes , & ?aõ iuntopanhia.parairprofeffar a vida Rcligio. ao feu lado, que lhe ooderiaVr^J^f
fanaOrdemdoSerafico Padre S. Fran- aimõ; &°ÔgovZtoZ?£Z"'T-
cito, por entender que neila fe augmen. mo Padre eftffe™ Ca^nfZ ™f,"tanano efpinto mais doqueexplrimê.- arrependido lhe di^cTuXiftoTn

gBSKsSsaK£ 2ÈB3«±Ssg
tao prolixa, que chegou a tirar do feia na primeyra entrada dodUfeSitnrS
fôS " R«ê"sda p»npanh,a, &o bnçarfe aos pés doTuperioÍXrnando
£Sâ l

ant° ^"««Vrt Ifca * vozes doíeu arrependSnío COm«
juroeicrcveoao^aa.eOeraL, pedindo^ Companhia muyto agradecido a Hmc

KfeSlSS ^P-cnciaaluapafladaobto^
ter alh mais accommodaddsmeyos para «thmuytas horas de Oraçaó , as quacs naS f

ifãrlirã chmdide ; & aolrmaó Ded n X'
r Padccldo cm féis annos hfia apo-

pariçaô

,

.,.'*

v ílf.



5i 6 Fida do Tatriarcba

pariçsô do Santo Patriarchk Fazendo/

pretexto para íe ir da Companhia, nefta

enfermidade publica , mas com jtjouvOI

oecultode menos affeycoado àvidarlle.

ligiofa, determinou pedir ao Padre Gé-'

tal o çoníentimeto de o deyxar fair, pois i

não poderia fervir a Debs ha Companhia

afflim enfermo; & depois fe lhe diíficul-

taria dimiíFaó, fe elle chegaífe a fer pro-

feífo de quatro votos. E tomando a pen-

na com a.mãQefquerda pelojmpedimé-

to da enfermidade da direyta para efere-

ver eíía propoíia em quatro de Julho doi

anno de rmíõc feifeentos & feíTenta &
Cincos não pode çntaó por eíia vez, nem.

por muy tas no feguintedia, tazer a carta>

da fua fupplica , íentindofe rendido a*

híja pezada froxidaõ. E ainda quepare-

cia natural , era myfteriofa, fern elle ad-

vertir, que outra mão lhe detinha a íua;<

como o reoftrou o fucceflbipormuytaSí

raaoés maravilhofo. Lendo em húa hora;

na Vida de Sajnttq Ignacio o animo, & pa

ciençi a 3 com que fofria aostentados} Soa
\

induífria deque ufava,para oscònfirmar

na vocaçaã centrou a luz da Divina inta

giraçaõ, conhecendo elle o damnò, a;que'

(s queria arrojar ; & logoeonfufò,arre«

pendido , & banhado em lagrimas, cor-

réo para o Altar do Santo, & lhe pedio*

pejedaó doíeu. errado intento, ratificou ai

fua vocaçapi proteftou a firmeza da íuai

perfeverança ainda que fofleàcufta dos

fofrimentosndê enfermidades, deshon*

sas ,, & áí rontas; E creo
fjj
que o Sar*cp,í

çQmo:pâyijà:fe'Gompadeciadaquelleí£i

Ite, paricvje#«HenO'goZo^e huaaran^

qualidade, de^fríio ; & no mefmo tempo
aliviado de huma penofa diíiilaçaõ, que

lhe cahia no peyto;, & era caufa de lançar

muyto Tangue pela boca.

iM\ ofegado o Padteojíároniiiò aô

fctE Sant/í; ^atriarcha aniíípoóíe a pregar

oiSçr^ai^ku dia, páfaífuprjr^a<faíM

que occorreQ.nelUc tempo doíFrêgàdorj
que o háyia de afazer poccabjreníerjnQí

Mas ao fervor,& dèvoçaô'.com qiiepT,eH

§@o do SantoJhe fobreveyo outra nottf

eiifermid^eípor^ue aos quatro ítfeAgoS

.

Ignacio de Loyola,

ílole achou com huma vea rota fobreo

peyto,íém lhe poder eítancar o fangue

que lhe danou o eftomago,& delleex.

halava hum mortífero hálito (em comer,

nem poder aliviarfe de huma aguda dor

que o atraveíTou. E finalmente aosoyto

do mefmo mezdefconfiado dos Médicos
fedifpoz para morrercom o Sacramento

da Confiuaõ,que fez de toda a fua vida.

Porém com a experiência de favorecido

do Santo Padre , olhando para húa Ima-

gem fua lhepedio a interceflaõ da vida,

ratificando outra vez a fua perfeverança

na Companhia, obngando-fe a ella com
hum voto, que publicamente fez. E ador-

mecendo logo depois do voto feyto, foy

muyto breve aquelle defeanfo
;
porque

delle paífou a peyor accidente , vendofe

paralítico em todo o íadoejquerdo ; mas

nem por jifo deíeípírà.do do favror que

havia pedido ao Sanco Padre.

. 6z i iRcíte tempo (e reparou que o

enfermai repetia a forma dos votos da

Companhia : & que iogo fechando os

olhojSj'»(& aboca, &de talmodo os den-

tes , queypor nenhúa induftriofa força fe

lhe podia abrir para lhedarem o Santo,

Viatico^4cou com todos os finats de>

morto ,;fem movimento i Tem pulfo , 5c

íemcorjôt finalmente furdo. E tratando

jà os Padres de lhe adminiítrarem o San»

to Sacramentoda Unçaõ, notàraõ que o

enfermo levantava obraço direyto de-

pois de «amável-trcsmezss antes :,:&;!

que apertava a maó^-Sc a?levava atéjfJboç

ca>& Deyjavat muytas"vezes com êwoí
çaõ, &tctrtuca. E logp4 levantando ta*»;

bem o efquerdo de repente fe aflentoç

na cama, chamando trc;s: vezes em voz^s

altas a Santceígnaeia, por lhe havei? da?

^omtlagçofa fcade* JDfòy eftaitaõ psj?*

fey ta >qtiecòtnb meímo?repente cobiOiíl

cq% vioyQuyio, fallou>!Péâio fe >& foy

jjara a Igreja>& diantó do Altar deiSan,.

to Ignacio^oelhadoJi lhe deu tas graças

fúó beneficio; da vida ,mais com tagBtr-

inas, que com palavras , acompanhada

,com os nieímos afTeclos dos que eftavaó

com elle ;& recolhido aofeu cubiciilo^

pedio
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cl7
pedio ao Padre Reytor licença para fal- quecomoSantifllmo Viatico,&extre«
lar ajoelhado, a qual c ncedida.ditfe : ma Unçaõ havíeis de receber muyta

63 Depois de me ter confeífado, graça, & fatisfarieis grande parte dape-
auormeci com tal fomno , que lendo ao na que vos reíla para pagar no Purgato»
principio carregado, & me privar de to- no.
dos os fentidos do corpo

; o fim foy taó 64, E logo com hum rofto mais
luaye, que me parecia citava vendo jun- alegre acrefeentou, que me naôaffligif.
to a cama a Santo Ignacio noilo Padre, fc,nem deímayaíTc

;
porque fe eu queria

cercado de refplandores
, defeuberta a ficar ncftemundo.lcrocalarsiria a vida-

cabeça, cemo
(

vemos nas efíampas an- com tanto, que a gaita (Te comofilho ver!
tigas de papel, vrítido de Sacerdote, a dadeyro da Companhia , trabalhando
cafulabordadadeouro.Tinha a mãodi- poreilaquantopudeíle, para mayor do-
reyta (obre opeyto , & na efquerda hua ria do Senhor , & ajuda dos próximos )varade palmo, ôcmeyodecomprido,& Icmbrandomcfcmprc dos bons propofi.
Juntamente hum pequeno vaú> com de- tos, & do voto que elle havia efrimado
Jiciolo licor, & dentrohua penna.E per- muyto. Porém fe queria morrer,me affe-que o Santo moítrava o roíto fevero,eu gurava a faude eterna. Refpondi que ef-
lhe diííe temendo, & tremendo : Lem- tava muy indifferente

, & refigoado nabrayvos fannflimo Padre , que ainda que Divina vontade ; & aflim naó queria to.mao,íouvoffo filho :&fe vos medeiam- marfobremim refoluçaô alsQa . fenaõ
parais,naõ tenho de quem me poffava. porme nas Divinas mãos igualmente
ler. tCelpondeo o Santo : Naõ conheço para a vida , & morte. Bem eftà', difle opornlnoa quem naó me honra como a Santo, vivireis outro pouco, que efíahe
1 ay, nem ha correfpondtdo ao beneficio a vontade de Deos : & aíTim fe vos tor-da vocação , havendo fe pofto a perigo na a dar a voíTa primeyra faude, para quede a perder pela impaciência com que hc a empregueis nos minifterios da Com-
levada a enfermidade. He verdade , re- panhia , como verdadeyro filho meu.
pliquey eu

: porem ja me tenho arrepen. Tomou entaò a vara na maõ direyta,deu-dido,como odizovoto,quetçnhofey- me com cila três golpes na cabeça três
to, de perfeverar na Religião. Entaõ fe na maõ direyta,& três na efquerda trêstorno oSantocomfigo,& mediffc, que em cada pé, tirandome com cilas a afilie
tiveílebom animo

5
oc tirandome o me- çaó em que me achava :& pondo a varatíoque eu havia concebido, me pergun. na maõ efquerda, tirou do vaíoapenna

tou, fe me lembrava eu da forma dos vo. molhada no cclcttial licor
f, & formou otos

: & reípondendo
, que fim , me man. final da Cruz fobre as cinco partes . quedou que os renovaffe. E começando el- havia tocado com a vara , repetindo em

le a melma forma : Ommpotemfempiteme cada hua aquellas palavras : Eco percu*Veusi palavra por palavra a foy dizen. tiam ,& egofambo. E acabada a unçaõdo, õí imprimindo no meu coração re- me aíTegurou, que eftava faõ, & me man.
Cfim ^ 3

'a '

2Ca
o

ada me
,

dlíTe : AZ°' àm
> <*uc em acÇa5 dc §ra?as diffeífe trêsrafim vos admitto, & reconheço por fc Mifías: húa à Santiffima Trindade, hualho ,& fabey

, que tendes perto a hora
de voffa morte

5 porque pelas três horas
da tarde haveis de efpirar. E como, diííe
eu, haveis de permittir Santo Padre,que
o voflo^filho morra fem Sacramentos?
Naõ fera íem Sacramentos , refpondeo

\
porque vos confeífareis geralmente; &
iftobaftariaparaa voíTa falvacaó, ainda

à Santiffima Virgem , & a terceyra em
feu nome*

65 Difle mais Santo Ignacio ao Pa«
dre Jeronymo, que por três afros de vir-
tude,feytos no tempo de íua enfermida.
de , o favorecia Deos com três prémios,
como com outros tantos finaes do Divi-
no agrado. Naõ fe dizem os aftos de

Xx vir-

'!ii|

li

1

mâ\
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Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,

virtude taõ largamente premiados : & bufcar na morte o íeu deícanço. Difpaí

íuppomos, que nemo Padre faria nelles rou contra fimefmo húa puiola 5 & por

advertência 5 ou que afez paraosoccul- naõlhe veroeffeyto, o fegurava ferin-

tarporfua humildade. Em os favores,^ do fe com repetidas punha!adas,& acha-

que elie mereceo, faó o primeyro a reíli- do fe íempre vivo , determinou morrer

tuiçaó da faude : o fegundo húa promeíTa precipitado.Neíte tempo Santo Ignacio,

de nunca mais lidar com tentações def- de quem devia fer devoto , jà depois de
honeítas,& que quando lhe vieíTem,en« Bernaventurado,& nunca efquecido da
tendefTe, que lhe era chegada a hora da falvajao dos próximos, lhe appareceo

morte :&oterceyroofeguro dafuafal- empenhado por eíle para o livrar da mor-
vaçaõ* Ao defpedirfe o Santo , lhe pedio te, que tantas vezes quizjiomar por fua

o Padre a benção, & o Santo lha deu, maõ. E depois publicou efte ditofo ten-

levantando eíle a roaô dircyta , para are* tado,que vira ao Santo no tempo daquel-

ceberdafuamaõ,que com muyto aíFe- le feu furor, com onome de JESUS em
Ctobeyjou , & apertou , dizendo San» húa mão, & com a outra divertindolhe

to Ignacio aquellas palavras: Dofâwuste a pontaria da piftola , rebatendolhe os

benedtcat
, & ab omni maio dejendat , &> golpes do punhal ,& defencaminhando»

petducat in vitam atemam. Seguiraõfe lhe os pafíbs , que o levavaõaoprecipi»

logo todos os effey tos da milagrofa fau- cio.

de, que temos contado , & as publicas

congratulações, que fe fízeraõ ao Padre
pelas mercês da maõ de Deos , & de San-

to Ignacio •: & pelas três horas daquelle

§. IV.

68 jpssi Erta mulher de poucos annos,

^j 5í bem morigerada, depois de
dia, que eraõ os nove de Agofto, vefpera fe obrigar voluntariamente com voco de
de S.Lourenço

;
os finaes dosjfinôs, que caftidade pararefguardoda fua honeíla

faaviaó de fer fúnebres , foraó feítivaes, vida
;
por fraqueza do fexo a força de

ouvindo-fe entre elles innumeraveis oceulta tentação afeou de tal force a fer-

louvores dados a Deos , & glorifícarído- mofura daquella virtude , que le achou
fecom eles a Santo Ignacio feu inter» haver concebido. Evendo-feno perigo

ceflbr para taõ fíngulares prodigios. de ultrajar a fua opinião, afrontar ospa-
66 Três vezes appareceo S.Ignacio rentes, efcandalizar aos conhecidos , &

em México a hum feu devoto , & parti, perdera vida ; fez quanto pode para

cularamigo,no anno de mil feifeentos procurar o aborto,dandolhe menoscuy
& dezanove. N a primeyra dizendolhe

, dado eíia culpa, que a outra , fõ por fu.

quefepreparafie para morrer dentro de girdopejo,quenoroík> a haviadedef-
quinze dias: na fegunda fazendolhe lé- cobrir. Lidava com as induítrias abor-

branca de hum peccado,que lhe havia tivas,& quotidianos remorfos da con-
efquecido : & na terceyra levando-o cõ- feiencia, até chegar à defefperaçâõ def-

figo pela maõ a vifitar , &eOnfolar aos tes remédios, & deliberarfe a fe matar
enfermos daquella povoação. E depois com peçonha. Nefte tempo entendida

de ter elle andado eííe caminho todo fem aquella tentação por hum Padre da Gom-
cançaífoalgum corporalyo Santo ore- panhia,com quem fe confcíTava , nàõ fo-

conduziopara a fua cafa,&repoz naíua raõbaftantes os confelhos do filho de S.

cama,onde completos os quinze dias , Ignacio, para a difluadir do intento, que
placidiflimamente morreo. determinava confeguir no dia feguinte.

67 Achava-fe em Praga no anno de Pediclhe entaõ o prudente Confefíor , §
mil lcifcentos& cinco, hum perfeguido ao menos efperafíe por certa deprecaçaõ,

dos infortúnios da fua vida, que levado dedicada a Santo Ignacio , que elle lhe

em húa hora de obftinacaõ íunofa , quiz havia de mandar eferita ,& chegaria às

fuás



Livro Sexto. cíg
fuás mãos, antes detonar o veneno, nkaromefmocafo ahum feu parente

^

confiandoobomReligiofo, queo Santa tinha húa carta do Núncio LoftoJiéo
afoccorreflênaqucUaaffl,cçaÔ, &pro. para fertiradofeu filho donde íeSS»mettendolhe,que também elle com as S.ccedeoiftono anno de mil feifeenros
Aias preces o empenharia

, para haver de & quarenta: & depois no de mil feifecn
peosoinyortantcrcmcdio,&naôper. tosfcffcnta&oyco,paflbu às índias O*dena a vida têmpora ,&aeterna.Erom. rientaes, & em húa das Ilhas Mericanaspendood,a,que havia defer ou o da. nodemil feiícentos fetenta fledoui 7<Squella morte violenta, ou o do foccorro coroado de gloriofo martyrio aos dousda vida efperadaj chorando muytas la- de Abril.
grimas a afflida penitente no efpaço do 7o Bento Lopes , fuperintendentetempo daquellesdous extremos, ou vi- de húa das minas do Peru andava bnfda, ou morte, multiplicando asíuas ro, candohumefcravo,mitlh e hfvia fn Pfgativas a SantoIgnacio

3 o vio no meyo do,&emhumdoscam nhos o fa

S

do aponto cercado de refplandores , o cinco ladrões, queS^Squal lhe diíle queouvira a fua oraçaô , fizeraõap.ar do cavaibem qufh a &que fe confeíMe que teria hum filho , com o mao trato das foasTrmas o cWque feria apreíTadamente bautizado, & xàraõ quafi morto. Hav a Xe invocado"que nao perderia a fua reputação,* def. a Santo Ignacio com vozes interior^^appareceo. Tudofuccedeo conforme a itrapoemouconZ!! t? !°
promeíTa de Santo Ignacio,& tudo con« ^Z^SZ^m^^t"
tou ella aoConfeíTooaquembufcoulo. go vio ao Santo entre fi & o aíTaffinosgo, confe Tando.fe muyto agradecida ao como quem o reparava do^nncT '

Santo,pelamerca, &a diepelo confe- ,udl«\^
69 Depois de ter entradona Com. Z^l^^^t^t^

panhuoPadreDiogoLuisde S. Vicio- poiso* cafo ^oSguTa^Sí|res contra a vontade de feuspays, leva-
da a mãy deite fentimento^ntentou obri-
gálio com razões a que voitaífe para cafa,
& foy com efte intento aoCollegio Im-
perial da Companhia em Madrid.E olha»
dopara húa das fuás janelías, vio ao 6»

cias para mayor gloria de Deos , & de S.
Ignacio

; porque achou o foccorrido
mancebo o vertido, &chapeo golpeados
com os talhos das eípadas , fem elle ter
nenhum minimo/Inal deferida.

^l No contorno do Arcebifpado de
ir * j ,

j-"-~"-~, »«v uw M. vi ixocontorn
lho pendente da maó de Santo Ignacio : Toledo , vivia hum mancebo de bom& fem reparar no que dizia , mandou fe* procedimento, pio, & devot^obriwSorio^ente aos criados

, que chegafTem £©feos«Mpe^M"tSffife^para aquella parte a carroça, em que hia, to da devoção de Santo Ignacio R Dfr'para que otomaffem,&trouxeffem àfua dendohúa verarh^!? *
P

.o Padre Francifco Aguado, quelheha- go lhe diiTe, onde eftav ftiacríví I

Xx i] achado

lii



$t® Vida do ^atriarcha Santo Ignacio de Loyoía,

achado depois de feyta toda a diligen* lhe começarão a dous cada fornaria , de»
cia poííivel , & perdida jà a efperança de

que a acharia. Quanto agradeceria ao

Santo eíleíeu devoto taõ Angulares fa«

vores , bem íe deyxa ver. E naõ he fó

pois três, quatro, £ç cinco por diverías

horas do dia ; & doendoíe muyto deila

húa fua madrinha a encomendou a Santo

Ignacio chorando muytas lagrimas , &
Santo António o milagrofo nas couías muyto confiada na interceíTaõ do Santo,

perdidas. Eftando húa vez a afflicta menina no tor»

yi Aos trinta de Julho de mil feif- mento de hum dos feus accidentes, re.

centos vinte & nove, veípera de Santo pentinamente fe levantou , & pofta em
Ignacio, cahto de húa j anella abayxo hú a&o de que fazia reverencia diffe : Man .

menino de íete mezes por nome Luis , demos aílentar aquelies dous Padres. Era

filho de JoaôUltromari, parente da mu- hum delles Santo ígnacio,que tomando»a

lher, que o tinha nos braços. Porque in- pela mão lhe prometteo, & deu inteyra

doeíla para impedir a entrada uihurn faude.

repentino tufaõ de vento ,quecom muy- 7^ No anno de mil feifeentos& vin-

ta, & groíTa agua invertia pelas janeílas
;

te & três , caminhava em húa carreta

ao levantarhum braço, para o effeyto, Joaõ Luzzano por tempo eícuro, &chu.
que levava imaginado, foiça a criança de vofo : & em certa p^ffagé eftreyta cahio

ambos, cahio pela janelia, queeftava na precipitado em húa profundidade com
altura de oyto braças,& correfponden- carreta, ôc mulas chamando por Santo

te àeílrada.E chamando por Santo Igna* Ignacio na mefma hora em que fe via ir

cio, de quem era devotilíima a attribu- precipitado. E acodindolhe os que o ou-

lada mulher, vio aogloriofo Santo com viraõ,oachàraódcbayxo da carreta; mas
o menino nos braços , & que o paliava animados o tiràraó com algúa indufíria,

para os da mãy , dandolhe juntamente & fem damno algum , dizendo elle que

forças para o poder fuítentar
;
porque o Santo Ignacio o havia livrado, & mais as

fatal íobrefalto a havia enfraquecido: rnulas;porqueemochamandoo viojun-

& em quanto cila antes naõ tornava em to a fi para o foccorrer. E femelhante

íí , o Santo hia tendo maõ no menino,ac- a efta apparâçaõ do Santo foy outra em
commodandolho no feyo com muyto Munebrega, vindo em outra carreta hum
foííego. Tinha o Santo, diffe ella,efpíen- caminheyro, que por pouco defiro em
didiffimo rofto , reprefentava idade va» a guiar havia cahido :.& paflandolhe por

ronil,& trazia mantéo :& acrefeentou, cima as rodas, bradou também por Santo

que fe parecia com a Imagem do Santo , Ignacio ,& elle o vio logo em poíiura de

que eíla vira em Ferrara. O menino efta- o livrar daquelle perigo , do qual o fal-

va com fumma alegria, & com a mefma vou fem íinai algum de minima ferida,

todos os que o viaõ , & as fayxas, em quando o coníideravaõ morto. E diffe

q eííava involto antes de cahir , íe acha- depois efte favorecido do Santo , que a

raõ ao pé da janelia.

73

§. V.

Uma menina de quinze an.

fua figura era como a Imagem do mefmo

Santo, que elle tinha pintada em húa fua

Capeíla.

77 Humavirtuofa Matrona, que no

anno de mil feiícentos & cincoenta fe

nos do citado de Gandia,por achava mais morta que viva pelas fuás

fe haver^eípantadocom a vifh de huma continuadas , & graves enfermidades;

fantafma,contrahio húa tal dor do cora» nas horas do defvelo de húa madrugada

çaò , que a tirava dos fentidos , &. fazia vio defcer do Ceo a Santo Ignacio ,
que

padecer a cppreííaõ de repetidos acci- a vinha confolar invocado por ella. Dil-

dentes, & fempreaugmentados. Porque felhe que fofíe vifitar a fua Capella £3



nciTa Igreja , o que eila logo fez. E par-
ando de caía aíazereíia vifita, fentiofe
ircomtaô incomparável agilidade, que
r^a tuçfnM hora toy, fez a vifita, & voltou
lcmrailo algum das enfermidades palia»
das. Em húa Povoação do Peru, curra
Matrona taó enferma, que pouco diíla-
va de morta, venerando com muyta de«
voçaõ húa Relíquia de Santo Ignacio , &
ddejola da faude que totalmente coníi.
derava perdida, lheappareceo a Virgem
SantilTima de quem era devotifíima, &
lhe diffe : Olha para efíe Filho meu, do
cual haverás a faude, que pedes. Era efte
Filho Santo Ignacio,, que vinha em habi.
to da Companhia, & promettendolhe a
faude lhe moíirou huma horrível cobra,
& difie que pela boca lançaria outra fe-

rreíhante. Teve a enferma eíla mefma
vifaõ por três vezes , & paíTadas cilas

botou huma cobra pela boca, & ficou li.

vre da fua enfermidade.

7 6 Hum Sacerdote de naçaõ Inglez
in^o a Roma para pertender a entrada na
Companhia, depois de aífinalado o dia
para íua entrada, neífe mefmo adoeceo de
aguda, & mortal febre. Pedioentaõ a
Santo Ignacio com muvtas lagrimas que
o hvraífc da grande pena que teria, fe de-
pois de tantos annos na demanda deíer
íeufiího, nãolografleaquelkbem, por-
que tanto íufpirava. O Sanro o ouvio,
& lhe apparecco com mais cinco Reli-
gícfos tía Companhia com placidiiíimo
rcíio : & vinha veítido modeftamente
reprefentando a idade da velhice,& fuf.
tentado fobre hum bordão, como coftu-
mava andar por cafa. E encoítandofe ao
leyto multiplicava a acçaõ de quem fa
zia afaílar de hum cadáver corvos ou
outros animaes cotfumadcs a fazer paf.
to de corpos mertos. No entretanto
hum dos outros cinco Padres fe chegou
para elle , & fazendolhe huma pergunta,
o enfermo a aceytou com rifo, & logo
chegar^ofe a elje o mefmo Padre o abra»
çou pelas cofias, & cobrindoo com a
roupa da cama lhe fez final de que def»
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cançafle , & dormifle. E paflado hum
placidiiíimo fono, fe achou com toda a
iaude perfey ta , & capaz de poder entrar
na Companhia.

77 Deyxamos de contar outras
muyras appariçoés de Santo Ignacio por
não variarem de fucceffos nas fuás cir-
cunftancias , ou por faude malagrofa da.
da a vários enfermos , ou no foccorro
para livrarem alguns de fuás tribulações,
nas quaes era a prefença de Santo Igna.
cio o total rcmcdio. Efícs exemplos
pois , que brevemente aqui deyxamos
contados , juntos com os que antes ef.
crevemos, quando Santo Ignacio appa.
receo para reprehender as mulheres que
queriaõ entrar cm certo Co/legio para
provocarem com màos intentos aos Reli-
giofos

: & também com os outros das
fuás maravilhofas Imagens , nas quaes
também obrava o concurfo da fua pre.
fença , ainda que reprefentada por artes
de pintura

, & efeultura : & finalmente
com aquella prodi^ioía Vifaõ onde San.
to Ignacio foy vu1o,& ouvido difeor-
rer na pratica da humildade feyta por
mandadodaMãyde Deos a Santa Maria
Magdalena de Pazi. Sobraõ todos eítes
cafos para prova dos milagres de Santo
Ignaqo,nos quaes elle jà depois de Bem-
aventurado apparecco neíte mudo, quan-
do Deos aílim o queria para mayor glo.'
na fua , & total emprego das attençoens
qo Santo em quanto peregrinava neíia
vida.

CAPITULO XXIII.

Continua^fe a mefma matéria dos milagrel
de Santo Ignacio.

§• I.

78 POderâmos contar muytos da
firma do feu nome r mas porque

todos, ou os mais deíles faó de milagro-
fa faude, q cobrarão diverfos enfermos
fó pela applicaçaõ do feu nome eferito;

i

Xx iij não

•Hn\



521 Vida do Tatriarcha Santo Ignacw de Loyola,

não nos deíviemos do noífo eftyio com- tar a gloria de Ignacio,dando cfta faude

pendiofo , por fer a matéria dos milagres por feus merccimentos,permitcio que rc-

da fua firma fcmpre amefma,& não ha- cahiflejeronymo em mayor enfermidade,

ver em todos algum elpeeial myfteno, porque paffados doze dias chegou a ver-

que nos detenha 5& por 1ÍT0 iò de alguns fe nas portas da morte, £ o pay jà taõ

mais fingularizados pela diverfidade defeonfiado da vida do filho, como o ef.

damos mais vagarofa noticia, tavaó os Médicos, íedefpediodelle dan-

79 Chamava Decs em Barcelona dolhe a ultima bençaõ,para qo naó vuTe

para a Companhia a Jeronymo Faluni morrer. E ao fahir de cafa, entrava hum

filho de certo Cidadão, que não goítava Religioío da Companhia com a firma de

defta íua boa forte pelos intereffes que Santo Ignacio, que jà tardava depois de

confiderava haver por meyo das prendas haver pedido o mefmo pay do enferme*

defie feu filho. E para não perder o fru. & tornando para dentro com renovada

to das fuás efperanças, o difluadio da mi confiança em Santo Ignacio , a deo a fer

trada na Religião com as razoensadmi. reverenciada pelo filho com olhos, &bo-

niftradas pelos dous afíèclos , o do filho, ca , & logo o mancebo cobrou rcpenti-

& a do leu preftimo : como fenáo pudef- na faude, & fe vio reítituido à vida,que

íe Deos enriquecerlhe a cafa com mais hia perdendo, levantando-íe da cama,

liberal maõ , do que pelas induftriofas onde jà o tragava a morte,

do filho. Começando a ter effcyto as ra* 80 Em Malhorca perdendo hua mu-

zoens do pay ,
porque o filho cedendo lher viuva jà de muyta idade a viíta de4

a ellas perdeo a principiada affeyçaô à hum dos olhos, depois de lhe applicar

Companhia 5 Santo Ignacio naõ fe def- os remédios inculcados pelos Mcdicos,

cuydaudemoftrarao pay, & mais ao fí- perdeo também a vifta do outro. Efo ap-

Iho o erro de ambos como cafligo necef. plicada Cobre elles a firma de Santo Igna-

fario para a correcção merecida , ain- cio,& rezando a enferma por confelho

da que não com os últimos rigores, de hum Sacerdote feu irmaô três Pa.

porque os modificava o Santo com o feu dre noílos,& três Ave Marias ao Santo,

coftumado amor do próximo, impetran. começou a livrar, & livrou das dores , q

do de Deos o favor defta commiferaçaÓ. nelles padecia, & logo chegou a ter a fau-

Adoecendo pois o filho em Merida de de,& vifta inteyra em ambos.Ouvmdo

huma febre maligna , & apertada efqui- contar efte milagre hum noflo Irmão

nencia 5 entendeo o pay que no perigo da Coadjutor Pedro Carvalho Portuguez,

vida do filho o ameaçava Deos com a vin- gravemente enfermo no Collegio de Se*

gança , pelo haver defviado do ferviço na, foy avifado dos Médicos para mor-

que lhe havia de fazer fendo Religioío; rer. Pedindo porem a firma do Santo,

&- pedio perdaõ ao Santo protefíando logo com o feu contado dhTe em voz

grandes promeíTas , & infinuando entre alta : Eu eftou faô. E a hum Religiofo,

ellas a do confentimento na entrada do que lhe havia trazido a firma do Santo,

ftlho na Companhia , fe lhe alcançafie de & lhe perguntou, que faria elle, fe Santo

Deos a vida , & caminhou para Merida, Ignacio o quizeíTe noCeo ,
fem lhe va-

onde em chegando o achou com a fua in- ler a applicaçaõ defta fua reliquu ? Ref-

teyra faude. E conferindo o tempo em pondeo : Eu fey,& digo com viva fé , q

que elle livrara da enfermidadecom o da íe o Santo Padre deu a faude àquella en.

lua promefla feyta a Santo Ignacio fe o ferina de Malhorca ,fó levado do amor

defle falvo daquelle perigo ; vio fer a- do próximo, naó me havia de faltar a

quella a mefma hora , agradecendo muy- mim com a mefma charidade ,
fendo eu

toaoSátoo favor da milagroía faude do feu filho. Eaífim fe vio foccorrido da

filho. Porèin Deos que queria augmen- amer do Santo Pay o amante filho, porq

livrou



Livro Sexto» 523

livrou de to lo o mal da enormidade à legiojmasefcaffamente fuvia fahidof.lla

viíta de tocos. àâ fuaprefença, quando voltarão outra

81 Foy muyto contrario o caio, vez as mefmas dores de cabeça, taôagu-

mas nem por iffc menos maravilhoío, o das como dantes. E detida entaõ a fanta

que íe efereve de hum Sacerdote grande firma, & de novo apphcada às partes le-

Prégadcr ;
porque em calligo dedeyxar zas, recuperou a ir.eima íaude o favore.

de fervir a Deos na Religião da Compa- eido enfermo : & ifto mefmo lhe fuece-

nhia, perdeo hum olho em hua enfermi-

dade E querendo recuperar efta perda

por n eyo da firma de Santo Igr.acio,acõ-

ltíhado por hum Irmaõ Coadjutor da

mefma Religião, que com aquella firma

deo outras vezes por repetidas experié-

cias daquelícs dias; os quaes paffados,

recolherão a firma do Santo, íuppondo

que jà naõ feria mais neceíTaria. Como
eíte em tudo íemeíhante he outro exem»

havia confeguido de Deos maravilhofos pio na mefma Cidade de Malhorca , que

favores v
ao meímo tempo da applicaçaõ deyxamos por naõ ter divetfídade , que

deíla relíquia, perdeo o enfermo o ou

troolho ficando cego de todo. Foy fem

duvida o fim dtíte fucceífo, para que o

Sacerdote viveífe dalli por diante mais

bem guiado, jà que cego nos olhos do

corpo , havia deyxado de olhar para o

bem da alma.

82 Em Malhorca BarthoIo;n eu Cã
tafti , Cirurgião > padecia taõ grandes

nos obrigue a eícrever o feu principio,

& fim : & he a razaó, porque jà temos di-

to,que naõ contamos outros muycos ca»

íos maravilhofos da firma de S.Ignacio.

§. II.

8$ F"\Os milagres da firma de San-

j:J to Ignacio paffamos aos que

dores de cabeça , que defefperado com fez nos elementos do fogo , agua > & ar,

cllasp como fe foffe doudo, andava pela quando jà depois de gloriofo , & inde-

cafa em dt fcompoftos, & fueceflivos tõ. pendente delles ; mas antes com podec

bos, contraindo o perigo de perder hu fobreelles; porque para todos lho dele»

olho por violência de iguaes dores nelic, gàra Deos para gloria fua,& de feu San-

caufadas de húa infoportavel inflamim- to , com as medidas da neceflidade, &
çaõ. Eítava jà determinado ao tirar , ef* proveyto dos próximos,

perando por hum amigo feu da mefma 844 EmGaliza juntoa Compoíklía,

arte de Cirurgia, para aliviar com eíte , diílantes fó três, ou quatro paflos entre

que lhe parecia menor tormento , o das o incêndio dehum monte,& h fia povoa-

dores de taô mimofa parte do corpo. E çaõaella vizinha,&comrifcodefeabra-

antes que chegafle eíte amigo , outro , q zarem as cafas dos feus moradores, pe»

o ícy viíttar, lhe contou tantas maravi- lo fogo taõ próximo a elles j foy vifta,&

lhas da firma de Santo Ignacio , que ef- admirada a feguinte maravilha. No temi

perando haver do Santo outro favor,co. po em que todos os daquelle povo fc

mo os "referidos em tantos exemplos
;

viaôemtaõ eminente perigo, hum Re*

mandou pedir a milagrofa firma ao Col. ligioío da Companhia, que alli fe achava

legio da Companhia. & correfpondeo de em MiíTaõ, os animou a invocar a Santo

tal modo a maravilha do cafo a efta fé do Ignacio , para os foccorrer naquella af-

enfermo, que logo ao entrar no apofen- flícçaõ, lançando húa medalha do San-

to quem lhe trazia a firma , fem ainda a to no meyo do voraz incêndio > que

applicar às partes enfermas, fevio livre logo fe parou , obedecendo à virtude

de huas,& outras dores. E para mayor imperativa do Santo a fua fúria, fem paí«

confirmação do milagre , depois de ha.

ver dado repetidas graças ao Santo, má*
teu, que fe reftituhTe a relíquia ao Col»

far adiante , & ficando apagado com o

mefmo repente com que havia começa*

do.E para íingular graça defta maravi-

lha>

'#:)

..
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lha 3 animantíofe húa mulher a entrar vento com papeis , que tinhaõ pintada a

pelo fogo, ainda antes de fe apagar, para Imagem do Santo ; cantava dizendo cõ

a tirar j logrou com tal fortuna o fruto fefíivas vozes: Viva Ignacio : viva Lo«
defte feu devoto (poíto que pareceo in- yola. E porque hum repentino vento fez

difcreto} impulío que a livrou do roeyo chegar o fogo aos papeis, h os que viraõ

das brazas,femlefaõalgúafua ,nem da o riíco de poderem arder, differaõ, pare»

mefma medalha. ce que por galantaria:Naó vivirà muy.
. 8f Emdousmilagres,cornoo refe* to tempo, nem Ignacio, nem Loyola;el-

rido, fe viraõ as mefmas admirações em la fentida do que ouvira,repoz : Bem
duas partes diverfas: em Monterrcy hú, pôde o meu Santo, fe quizer,falvarda-

&noReyno de México outro. No pri- quelle fogo as fuás imagens. E certa-

meyro perigando as feàrascom a vizi» mente aílim o fez Santo Ignacio
; porque

nhança das chammas de outroincendio ardendo os papeis, a fua Imagem nelles

ameaçador de hum fatal eflrago ;o Cu- pintada, naó íó naõ ardeo, mas nem Is?

ra daquelle lugar , que entaõ fe achava vementelhe tocou o fogo, com gran le

prefenee, tirando do feu Breviário hua gozo de todos,& gloria j do Santo. E fe-

eftampa de Santo Ignacio, invocou o feu melhante foy aefie milagre o de outros

auxilio, dizendo ao Santo, que affim co- papeis também queymados ,& naõ húa

mo elle em vida apagava o incêndio dos carta com a firma de Santo ígnacio.Pcr»

vicios, apagaffe aquelle das lavouras dos que fazendo húa jornada por Catalunha

feus campos. Eo mefma foy cahir a ef. hum Religiofo Cartuxo mortalmente

tampa do Santo nas chammas daquelle enfermo; pedioaquemohofpedàra,que

incêndio, invocando todos , & chaman- fe elle morreííe , confumiíTe no fogo to«

do pelo feu foccorro , que ceifarem ellas, dos os papeis,que felheachaffem.E que-

como fe a fagrada eftampa foffe algum rendo-íe fazer depois delíe morto, o que

copiofo chuveyro contra a fua voraci- elle havia encomendado ; hum dos pa-

dade. E o que mais admirou,foy acharfe peis faltava fora da fogueyra , em que

a eftampa inteyra fem a coníumir o fa« todos (e lançarão, & naõ fó húa vez- Até

go } & à vifta de todos a recebeo o Cu- que examinando fe efte cafo , que jà era

ra, &confervoucomomilagrofo inílru' myfteriofo , achoufe fer o papelhúa car-

mento da virtude de Santo Ignacio con« ta firmada por Santo Ignacio, q fe guar .

tra o elemento do fogo. No outro cafo dou como preciofa relíquia ,& com ella

do Reyno de México, no anno de mii cobrarão faude vários enfermos, & ti-

ieifçentos vinte &dous , abrazando-fe vèraõ felices fueceífos partos muytope*

húa cafa , & naõ havendo agua para fe rigofos.

apagar o fogo, outra eftampa do Santo, 87 Enao era menos poderofa a in-

também de papel,quenelle lançou hum terceíTaó de Santo Ignacio contra o ele-

feu devoto Pedro de Medina j em che- mento da agua, como também moftrare-

gandoàs fuás chammas , logo tceífaraõ mos em poucos exemplos ;
porque não

ellas, & a eftampa fahio fem final algum pode fer em todos, attendendo às razões

de haver tocado o fogo. que jà dêmos da brevidade com que con-

86 E com pouca differença no mo- tamos eftes fueceífos , & coartamos os

do,masemfubftancia foy viftoomefmo feus números. Navegando no anno de

milagre em huma Cidade de Calábria na mil quinhentos noventa& oyto hum na-

vefpora de Santo Ignacio. Porque fefte- vioda Ilha Cuba para Cartagena, à vif-

jando naquella noyte as lembranças da- ta da Jamaica fe levantou húa horrível

quelle dia Angela Lopes devotifíima do tempeíbde ,na qual defaparelhado de

Santo , & acendendo pelas janellas da fua velame , & ancoras principaes , cedia à

cafa muytas luminárias reparadas do fúria das ondas,& os paífageyros ate-

morizados
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morizados com os ameaços da morte,
que jà viaõ vizinha, fendo o Piloto ,o q
mais previa o perigo ; naó acertavaó cõ
o remédio para falvar as vidas. Hiaô em «

barcados D, Bartholomeo Lobo Guer«
reyro,Arcebifpo do novo Reyno de Gra.
nada,& com elle dous Padres da Com-
panhia;os quaes como filhos de Santo
Jgnacio bufcâraõ, & aconfelhàraõ a to-

dos ofoccorro na fua protecção. E fov

5*5
anaoentreosbiyxos,& geral agrade-
cimento de todos ao Santo íeu liberta-
dor da morte , & protector das vidas,
foy o que lhe de viaõ dar taóditofos na.
vegantes.

§. III.

89 T~\ Om António Maldonado,de-
JL# votiffimo de Santo Ignacio ,

baítante efta fo deprecaçao animada co navegando para as Ilhas Filippinas em
fé,& efperança no Santo , para que logo outro galeaõ , nomeado Santo Thomàs,
ao clamor daquellas vozes, fe feguiííe chegou a pontos de naufragar irreme.
hâaimmcdiata tranquilhdade das ondas, diavelmente; porq hum vento contrario
& refreyo de ventos : & no mefmo tem- levou o bayxel quaíl a pòr a proa febre
pohúa publica acclamaçaõ de agradeci conhecidos bayxos,ain1a õ para livra

^

mentos a Santo Ignacio , promettendo - rem deiles haviaã dado fundo os mari *

lhe o Arcebifpo celebrar MifTa Ponnfi- nheyros bfcn dobradas ancoras.E vendo
cal no feu dia. queporinítantes hia crefeendo o peri-

88 Semelhante tormenta fe Ievan- go, & que para fahir delle ,fó hum certo
tou contra o celebrado galeaõ da índia vento poderia fervir 3 eíTe efperavaõ por
noíTa Senhora de Arancaçur no canal de snterceíTaõ de Santo Ignacio , de quem
Bahama

;
no qual paíTavaõ dous Pxeligio • havia fallado hum dia, difcorrendo pc-

íos da Companhia. Hum dos quaes ven los feus prodigiofos milagres, principal •

do que íobre a fúria do embravecido menteofeu devoto Maldonado. E con-
ítiaríaziaõ o perigo ainda mayorosbay- fiado elle na efperança de confeguir pe«
xos, que por ambos os lados cercavaõ los merecimentos do Santo o favor do
aobayxeljpedindofoccorroaSãtoIgna- vento defejadojaílim lho pedio , apon.
cio como a Pay,tocou as ondas do mar tando para finai certo, de que o ouvia acom hua fua relíquia

; & logo ao feu có» entrada do mefmo vento nas velas do
tac|oamaynaraõ dias o feu impetuoío galeaõ. Eraõ féis horas do dia, quando íe
embate, ficando o galeaõ em placidiífí. fez efta petição ao Santo; & hum Reli-ma bonança. A experiência defte íoccor. giofo da Companhia o acompanhou na
ro de Santo Ignacio , depois de experi- fupplica , accommodando húa Imagem
mentados os nfcos da tormenta paífada, fua pendente por hum laço junto ao ie*
animou aos mefmos navegantes em fe- me j& logo pelas dez horas mudou o vê.
gunda tempeítade

, que fobreveyo ao toàtéalli contrario , entrando o mefmo
mefmo bayxel. Porque recorrêdo todos que fe havia pedido ,& com elle fahio â
aos merecimentos de Santo Ignacio , & nao do perigo,& furgio fobre as ondas
a confiança, que lhes dera a fua reliquia

;
imminentes aos bayxos.

rogarão ao Padre, que com outro toque 9o Em outro navio DaíTava o Padre
abanhalTenasaguascomarAjuntamen. NadalPaffiifci,Religiofoda Cópanhia,
te pediííe ao Santo o íoccorro,para livrar depois de haver fido priflonevro de Tur-
o navio do naufrágio

,& próximo eftra cos: & lidando logocom húa pezada tor -

go nos bayxos, que tinhaõ à vifta,fema menta, implorou o remédio para falvar
poder falvar remédio algum humano. E a vida , & dos mais navegantes por me-
tudo luecedeo affim

;
entrando a Canta yo da protecção de Santo Ignacio, a qué

rehquia no mar, fizeraõ pauza as ondas, recorreo , quando jà fe confiderava co.
loíiegarao os ventos, deu feguro fundo mido do mar. E ouvindo elle húa voz,

que

V
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que lhe dizia: Naõ te afogarás nefta te- 94 No anno de mil feifeentos &
peftade , nem irás a terras de Turcos i vinte & três cahio na Cidade de Madrid
logo entendeo , que eftava favorecido de húa janella certo mancebo por cafual
do Santo Padre, & naõ íó para naõ nau- defcuydo com tanto rifeo de vida, como
fragar , mas também para naõ fer cativo, o da menina que acabamos de contar;
como logo vio. Porque o mar abonan porque também a medida do alto donde
çou,& íendo pouco depois o navio Tur» cahio , era demaíiada , & o termo da cahi-
quefeo reprezado porChriftãos, livrou da era de húas lagens , que por eftarem
o Padre das ondas, & mais do catíveyro. juntas , naõ havia lugar entre cilas , que

91 No próximo , & irreparável en*

concrodedous navios ,que no mefmo
tempo corriaõ forçados por impetuofo
vento a fer hum o naufrágio do outro,o
Padre Joaõ Ferro da Companhia de
JESUS, que hia em hum delies , diíTe

voltando para o outro: £m nome da Sá*
tiffima Trindade , & de meu Padre San-

de algum modo lhe fizefíe o perigo da vi-
da mais contingente. Trazia no tempo
do precipício a cabeça para bayxo, & aí-

fim meímo vindo , clamou por San-
to Ignacio , que logo o ouvio , &
foccorreo com taó maraviíhofo íavor,

que íe achou fentado (obre as lagens fern

damno algum. E edificou muyto a todos
to Ignacio, te mando , que te defvies de o agradecimento que foy dar ao Santo
nos. Eà virtude do Santo invocado, co- na igreja do CoSSegio Imperial^offere-
mo imperativa fobre o vento , que arre» cendofe alli mefmo por filho ; & a feu
batadamente levava adiante o apreílado tempo entrou na Cópanhia cumprindo
encontro , obedeceo aqueile elemento , a fua promeffa,fempre lembrado da mer*
voltando o navio. cè da vida alcançada por Santo Ignacio.

j
95 Haverá oytoannos alguns mais,

§• IV. ou menos que no Collegio de Potoíi
trabalhando hum índio na fabrica das

92 A Os marav ilnofos exemplos, torres da Igreja, cahio de toda a altura,

.XjL que temos contado dos dous vindo fobre elíe húa grande pedra. Een.
eIementos,agua j& vento, dominados tre os que eftavaõ vendo o inevitável

por Santo Ignacio , ajuntemos agora ai . precipício daquelle miferavel
} o Padre

guns , que também podem fazer numero Luis Veloíino , que era o Reytor do
aos deíle fegundo elemento , confidera* Colíegio,diíTe em voz alta : San ío Ignacio

do como ar 5 ainda que naõ dominado pe- te favoreça. E logo vindo ainda pelo ar
Io Santo, mas obrando nelíe a fua protec- precipitado, a pedra que vinha fobre eile,

ção íingulares maravilhas. íe lhe poz debayxo,& aíTim fobrepofto cl-

9 i Cahio precipitado de hum mon- íe à pedra chegou à terra ,& fe levantou
te húa menina de poucas annos, a qual fem lefaõ algúa no corpo, & fubio outra
naõ podiaõ foccorrer feus pays, quando vez a continuar o feu trabalho no meímo
a viaõjà entrada no precipício , mais q lugar da obra donde havia cahido, dan-
com a invocação de Santo Ignacio, a qué do todos as devidas graças a Deos entaS
clamarão com tanta confiança , como an- íingularmente admirável em Ignacio feu

guftia. E quando defcèraô para a pro- Santo.

fundidade immediata à montanha onde 96 No anno mil feifeentos & treze

havia de parar a filhinha ; crendo que ef» fe acendeo huma cruel pefte na Cidade
taria morta, a viraõ fem leíaõ algúa viva, de Quamanga,húa das OccidentaesHef-
& alegre, agradecidos a Santo Ignacio, panholas , na qual eraõ ]à innumeraveis
que a devia ir fuftentando , para naõ le- os mortos daquelle contagio , & fem nu .

var tanta velocidade, quanta demandava mero os enfermos, amedrontando a to.

a altura do lugar donde cahio. dos de morteopeftiferomal.E fazendo

hum
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hum Sermaô o Padre Igaacio V^fqucs,
Rcytor do Collegio daquelía Cidade,
«xhortou a todos a invocarem a banco
Ignacio para lhes valerem os feusmere-
cimentos diante de Deos .- & tambem
iheseftranhouoefquecimenco de muy.
tos annos na celebridade de huma feita,

que havi õ veado afazerem ao Santo.

Reconh '-céraõ tGdos o íeu deícuydo , Sc

arrependidos delle proteíiàraõ publica-

mente a emenda, jurando de tomar por
feu Padroeyroa Santo Ignacio; & logo
Ihefizeraõ huma folernniífima feita para
principio da renovação de íeu antigo vo-
to. E defde aquelle dia não morreo-mais
algum dos apeílados, nem adoeceo ; mas
antes começarão a melhorar os que eíta-

vaõ enfermos , voando a faude por toda a

Cidade :•& o publico clamor de agrade-
cimento ao Santo feu Proted:or,foy com
grande gloria fua.

97 No anno de mi! feifcentos& vin-
te & nove fez muyto eftrago nos ani-

mães hum ar peíhfero pelo contorno dos
Valles de Piamonte com grande perda
de gados,& criaçoens proveytofas a íeus
donos. E para fer refpeytado o poder de
Santo Ignacio contra a corrupção do ar,

guando tambem he nocivo aos brutos,
afTím como quando he cóntagiofo aos
homens $ os que fe lamentava© da 1

perda
dos feus gados , rogàraó ao Santo que os
livfaffe daquelle damno,promettendo fa.

zer huma Capella para feu honorifico
obfequio em hum monte chamado Baf-
tia;& logoaeíta promefía correfpondeo
a mercê pedida ao Santojporque no mef»
mo tempo ceíTòu amortandade dos ani-

mães,& tambem a enfermidade dos que
eíiavaõ jà feridos daquelle mal, naõ foy
por diante , nem cahiraõ outros rendi-
dos aomefmo contagio. Depois de edifi-

cada a Capella a Santo Ignacio em agra*
decimento deíie beneficio , ficou para
cafa de continuada ,& publica devoção
de muytos Romeyros , que a ella vinhaõ
dos lugares vizinhos. Eera tanto o con-
curfo , que foy neceííario abrirnovo , &
mais accommodado caminho aos pere-

Sexto.
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gnnos, remunerando Deos efta pia af.

feyçâo aos devotos daquclía Romaria
com muytos milagres, & não com me-
nos aos moradores daquelle fitio., & en-
tre elles teve húa mulher o favor de lhe
apparecêr duas vezes Santo Ignacio j ôc
ifto excitou a|devoçáo de outros, para
edificarem ao Santo outras Capellas, a
quem tambem imitarão os moradores
de outras partes.

98 Outros tem fido os exemplos de
femelhantes fueceífos em diverfas par-
tes, que não referimos

} mas bem mof-
traó todos, que contra o ar inficionado
com eftas epidemias, tem ^virtude a ín-
terceílaõ de Santo ignacio. E todas as
vezes , que por elle cobrarão íaude os
enfermos, ou em vida do Santo , ou de-
pois de fua morte, contra acorrupção do
ar,& das enfermidades , obrava a fua
virtude,& valia a fua interceííaõ.

§. V.

99 DEoutra pefte, ainda que não
de ar contagíofo,livrou Santo

Ignacio os gados do contorno do Valle
Lanço no Piamonte ; porque infeítavão
aqueilesíitios innumeraveis lobos, que
como praga devoravão todo o gado,&
de caminho aos que o paftoreavão , &
erão feus donos. E para livrarem deita
continuada peite, recorrerão a S. Igna-
cio os Payíanos daquelles Paizes, pro*
mettendolhe húa Novena , dedicada à
fua Capella, que eítava na Igreja princi-
pal de Mefaline, indo por todos aquelles
dias emprocuTaõ a cantar húa Miíía fo-
lemne na dita Capella. E logo ao princi-
pio défte novenario fe experimentou o
favor do Santo, começando tambem a
fugir os lobos daquelía povoação para
os montes, donde havião fahido, enfrea-
da jà a fua voracidade

; porque não toca-
vão no gado,queencontraváo , nem aco *

irietiàoa gente, mas antes fugião delia,
como atemorizados com a fuaviíta.

100 E para fer o milagre ainda ma-
yor, nem contra os meninos acafo viíios

"
fe

'

M
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fe atrevião,exceptos dous exemplos, aquclia affeyçaó natural, & naô repro.

que acrefeentáo mais cila maravilha, vada no amor de meninos. Cahindo pois

Guardava hua manada de ovelhas hua eíraavecazeyraemhumpoço,&perden-
menina defete annos, que comfígo tinha do nella a menina a fua recreação quou«
hum menino de cinco , & ambos erao os diana , obrigou com a fua pena , & lagri*

paílorinhosdaquellegado. E não tocan- mas,mosque avião defeoníolada , a lhe

do hum lebo nas ovelhas , porque cíTa tirarem a fua gallinha ,mas jà morta. E
eraaprohibiçáomilagrofa, queprinci- por ter ella ouvido, que Santo Ignacio

palmente defendia os gados , fez preza refufeitava mortos, cria ,ou efperava , q
no menino, trazendo-o nos dentes,mas Santo Ignacio lhe refufcitaíTe a fua gallt-

lem o morder, de hua parte para outra, nha ; & com efta fè,& efperança, lhe dif.

como que andaííe folgando comelle. E a íe: Santo Ignacio, dayme a minha galli.

mer.ina, que confiada em Santo Ignacio, nhaviva. NomefmopontolhadeuoSã»
fem temer a fera , lhe dava muytas vezes to refufcitada : & naó com menor gofta

com o leu cajado, para que foltaffeo me- agradecia a menina efte favor ao Santo,

nino ; vendo que o naò largava , tomou do que feria o dos meninos livres dos

animo , & lançando as mãos ao menino, dentes dos lobos ;
porque todos fe viraõ

lhotiroudaboca,&odeyxouolobo. igualmente favorecidos de Santo Igna-

101 No outro exemplo muyto fe» cio. Depois da nova vida deita gallinha,

melhante a efte , porque também outro fempre andou feparada das outras , &
Icbo tomando nos dentes a outromeni- naõ feria fem myíterioocculto, ainda q
no da mefma idade o levou fem o ferir naõ por cooperação fua , mas para refle-

para hum bofque vizinho j fez Santo xaõnoffa. E da creaçaõ depois produzi*
Ignacio o milagre por outro modo mara» da da mefma gallinha, mandarão os do
Vilhofo. Porque a mãy deite menino Governo de Manreza três frangas àRai-
vendo que a fera lho levava , ajoelhada, nha Dona Margarida de Auftria, que as

& affiada , mas confiada invocou a Santo eítimava como filhas de gallinha refuí»

Ignacio , & logo foy feguindo o lobo pa- citada,

ra foccorrer ao filho. E porque naõ acer-

tava como rafto do lobo, o menino, que
""

diílava pouco da paragem onde parou a

mãy,chamou por cila em voz alta, dizen-
do ; Mãy, aqui eflou vivo. E não fó o Dos mortos rejufeitados por S. Ignaciq,

achou com vida,mas fem damno algum:

CAPITULO XXIV.

& muyto agradecida ao Santo fe reco

lheocom o filho a cafa, publicando efta

maravilha do poder de Deos por inter,

cefíaó de Santo Ignacio.
013 |T^IOmecemospeloprimeyro,q

o Santo refufeitou depoisc
102 Naõ ferido de ar contagiofo, da fua morte,& faz o numero de fegun-

nem devorado por fera alguma, mas por do com o que refufeitou em fua vida, Sc

cafo morto curro animal de creaçaõ nos deyxamos contado em outro lugar,

domeftica , deo matéria para novo mila- & foy aquelle que fe havia enforcado a íí

gre de Santo Ignacio muyto mayor que mefmo. No Reyno de México , húa In-

os dous jà referido,sainda que muyto fe- dia cafadal , & efteril de muytos annos ,

melhante por fercófirmaçaõ do muyto q teve hum filho por intcrceífaõ de Santo

o Santo fe compadecia de todos os dei- Ignacio , a quem havia pedido a concey •

confolados. Em Manreza era do gofto çaó de algum fruto de mây,para fe tirar

de huma menina a criação de huma gal- da defcõfo!açaõ,que tinha de fe ver mãy
linha, da qual cuydava como fua,& com fem filhos. Era efte que vio logo depois

da
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da fupplicaofferecida ao Santo, íingu-

larmentealindado,6cpor iífo vivia ain-

da mais agradecida a Santo Ignacio. Mas
foy de muyro pouca duração efte feu taõ
grande goíto

; porque lhe morreo o fi

lho cm menos de hum anno ;& penetra •

da delia aguda dor , fem reprimir a tor-

rente das !agrimas,naô tinha animo para
tirar de íua prefença aqueile amável ca-
dáver. E com dobrada dor pela íua mor-
tal aufencia o amortalhava , & no mefmo
tempo>como fcfallaffe em tom de Ora-
dor de exéquias , difeorria com figo as
razões da íua pena. Olhava para o filho
morto, Sc vendo nellc apagada a luz dos
feus olhos, naó via o que tanto antes a
recreava. Seeíte filho, dizia cila, me ha-
via de morrer taõ cedo, que mercê me
íezSanro ígnacioem mo dar depois de
elle me haver tardado ranço ? Para que
modeu, íe mo havia de tirar ? Naõ me
era taõ penofa a minha eíleriIidade,como
agora me eità magoando efte primeyro
fruto de fecunda. E tornando a revolver
outras confideraçóes

, olhava a fentida
mây para a poderofa interceíTaó de Santo
Ignacio, crendo que a(fim como por íeus
merecimentos lhe dera Deos aqueile fi-

lho húa vez, também lho poderia dar
outra : íe por húa o tivera vivo , por ou»
trabem o poderia ter refufeitado. E fem
fazer termo na fua lamentação eftaaffli-
gida mây, tomou nos braços aqueile feu
defuntoinfante, para o levar à Igreja:
& depois de fe ver diante da Imagem de
Santo Ignacio, & chegar ao ponto de lhe
haverem de tirar o fi i ho das mãos, para o
darem à fcpultura , naõ teve animo para
verefta feparaçaó:&affim amortalhado
como eftava , depois de fe queyxar ao
Santo, por lhe tiraro que lhe tinha da-
do, lho dcyxou fobre o Altar > como qué
reíhtuhia o que era feu, & cila fó o havia
tido como empreitado , & voltou para
cafa novamente fentida

, por naó ver o
que lhe promettia a fua efperança. Po*
rêm naõ pode parar , porque a fua cfpe-
rança ainda a fez outra vez fahir,& en-
trar na Igreja, como quem naó duvidava
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de que Santo Ignacio a teria ouvido. E
naõ fe enganou; porque chegando ao Al «

tar doSanto,vio ao filho com movimen-
to nos braços, abertos os olhos , & com
O rizinho na boca. E logo, como fora de
fi por contente, bradava , & proclamava
o milagre, fem ceifar de agradecer ao Sã.
to a nova mercê do filho , & nem o po.
vo todo de louvar a Deos em S. Ignacio.

104 NanovaBiícaya, em terras de
Durando, outra índia com outro filho,

ainda com menos dias de qafeimento,
porque fo eraô paííados vinte, nvtraõa
mefma fortuna, que a índia , & feu filho
do Reynode México,vendo também ao
feu filho refufeitado. Era a índia efera.
va, & fazia o mefmo caminho com húa ef«
quadra de Soldados : & advertindo o feu
Capitão, que aquella criança hia mor.
ta'mente enferma, & jà moribunda , a
bautizouemhúa fonte ,feguindo fe ao
feu Bautifmo a fua morte. E querendo a
Lídia deyxallo no caminho , mais barba.
ra,do quemãy,naòconfentiraõ os Sal*
dados, porque reverentes ao Bautifmo,
aflentàraõ, que aílim morto,levaífe a máy
comfígoao filho, para fer enterrado em
húa Igreja , que diitava pouco da para-
gem, em que feachavaõ. E porque a In-
dia repugnava o levar aquella carga , má .

dou o Capitão, que por força lho fizef*
fem carregar, & os Soldados lho aíTegu-
ràraõ entre os peytoscom taes laços,que
a máy os naó pudeííc delatar , nem o ca •

daver cahir. Era cite pio Capitão devoto
de Santo Ignacio, & muyto compadeci-
do de ver aqueile menino morto , & naõ
menos animado com a fé que tinha em
Santo Ignacio, começou a pedirlhe a vi-
da para aqueile innocente morto , & cn.
comendou a mcfma rogativa aos feus
Soldados, que taõ zombadores das fuás
preces , como incrédulos no feu effeyto,
hiaó rezando, mas naõ efperando;& fe-
naõ foliem todos, alguns. Chegarão ao
lugar onde havia de fer enterrado aquei-
le defunto, ^aííado hum dia mais de jor-
nada; & defatando hum índio o cadáver,
para lhe darem fepultura , antes de ocn-

Yy terra-
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terrarem renovou o piedofo Capitão os
feus rogos a Santo Ignacio, com a mcf-

ma confiança com que jà os havia feyta.

E no mefmo tempo fe vio ao menino cõ
vida , a mãy contentiffima , o Capitão

agradecido ao feu Santo , os incrédulos

confufos , mas também dando a Dcos
os devidos louvores ,& admirados do
muyto que podia Santo Ignacio no Ceo,
& na terra.

IPf Em Manreza nafceo hum me-
nino mortonoar.no de mil feifcentos &
onze, do qual fe naó tratava logo para

ter enterrado, par dar mayor cuydado a

mãy na ccnílderaçaó do íeu trabalhofo

parto. E compadecida a parteyra de ver

aquellacreatura jà toda denegrida, &
mona fem Baurifmo, lembrando*fe de S.

Ignacio em maravilhas de partos, com
muy ta fé, & lagrimas lhe pedio , q déffe

vida à 4uelle menmo,ao menos para que
pudeffc fer bautizado , & naô ficar care-

cendo da viíta de Deos. Efcaçarnente

acabou de lhe dizer : Santo Padre,jà que
a voíTa piedade he no Ceo a mefma que
tiveítesna terra, & efpecialmente neíta

Villade Manrezá, viva efte menino, pa-

ra receber o Sacramento do Bautilmo i

quando elle começou a moverfe,& abrir

os olhos,acc!amando,& publicado todos
o manifeíto milagre. Baiitizouíc o meni.
no com a folemmdade eoítumada, & vi-

vendo muy tos dias, foy afua alma a go-
zar da eterna vifta de Deos.

ic<5 Em Pardos, que he hum pe-

queno lugar vizinho a Calatsyud , mor>
reohua menina de hum garrotilho ; &
a mãy confiada nos merecimentos,& in-

terct íTaô de Santo Ignacio , de quem era

muyto devota, pedia com ínftancia ao
Santo a reftituiçaó da vida para a filha

defunta, gaitando neíta fua rogativa ai-

gúas horas, no fim das quaes,jà o corpo
eítava todo frio , mas a lua efpetanca vi .

va. Elogo depois da fua craçaõ abrio a

menina os olhos , & a boca , dizendo à
mãy : Senhora , jà eftou boa*, S. Ignacio

me tem refufcitado,& mandado, que
me preíête na fua Capella emMunebrega.

ito Ignacio de Loyola,
1 07 Na mefma Vilía de Munebre-

ga raorreo hum menino de dons, ou três

niezes ; & feu pay , que era o Medico
daquelle lugar , mandava , que o enter,
raííeai

; mas a may com mais fè , que O
pay, vendo as maravilhas que obrava a

milagrofa Imagem de Santo Ignacio na
fua Capella, ungia o cadáver com o azey •

te da alampada do Santo , que para fazer

eira unçaõ o fora bufcar, 6c logo no mef-
mo ponto refufcicou o menino ; & eíte

miiagrejàeítàefcrito na relação, que fe

fez da dita Imagem do Santo, & nos jà

delle temos largamente fallado.

108 Adoeceo gravemente JoaõXi»
menes, vizinho de hum lugar em Ara-
gão, & ainda que havia recorrido ao mi-
lagroío amparo de Santo Ignacio , mor-
reo no juízo de todos os que lhe afílíri-

raó à morte. E paííadas aigúas horas , re-

cuperou a vicia, fentidos, & faila à vifia

dos que o tinhaõ por morto : & diífe , q
elle certamente morrera , & fora apre-
fentado diante do Tribunal de Deos,
onde Santo Ignacio, a quem antes feha»
via encomendado , intercedendo porei.

le, alcançara de Dcos mais tempo para
emendar a vida, & chorar aigúas culpas,

de que no mundo fe faz pouco cafo , &
no Juizo Divino íe toma eítrey ta conta.

Esflim o fez o refufcitado por todo o
refíante de fua vida,cem muytos exem-
plos de penitencia , & fantos coítumes :

& no fim delia mereceo que Santo Igna-

cio lhe afiiítiíTe na hera ca morte, para o
animar, & confortar naquellc apertado
tranfito, vendo hum íeu l lho 20 Santo

Padre junto àcabeceyra do moribundo.

109 abraçada com hú íeu filho,q lhe

hiamorrendones braços , cherava húa
affliclamãyjS*' pedia a Santo Ignacio,

que o hvraífe da morte ; mas naõ teve o
íaver que eíperava

5
porque final mente ,

depois de muy tas iagrirras , larga la.

mentaçaõ do bem que perdia na aufencia

mortal do fi!ho,elia o vio mono. Porém
o amor de mãy ,0 cefejo da vida óo fi.

lho, & mais que tudo a confiança que ti-

nha em Santo Ignacio , ainda depois de

ter
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ter vifto , que a não ouvira âa primeyra
Vez,antesque ihe morreíTe

j applicando
húafua Imagem ao cadáver de feu filho,

implorou novamente o feu ioccorro,&
rezou cinco Padre noflbs , & cinco Ave
Marias. E no fim defta abreviada depre
cação, refufcitouo menino com publica
admiração de todos , & o levou a mãy ao
Altar do Santo no Collegio de Gandia,
& fez que fe perpetuaíTe a memoria deíia
maravilha em hum voto pendente na Ca.
pellado mefmo Altar de Santo Ignacio.

no

§. II.

LEonardo Ange!, Napolitano,
devotiflimode Santo Ignacio,

tendo a mulher arrifeada a morrer por fe
lhe atraveffar no ventre húa criança ao tê-
po do parto , & conftar, que jà eílava
morta

;
pedio com grande fé , & naõ me-

nos dor do coração ao feu Santo a felici-

dade do parto para a mãy, & a vida para a
creatura , efperando de fua milagrofa in~
terceíTaõ húa,& outra maravilha.E ador*
mecendo fobre efte cuydado , fonhou q
fe achava na Igreja da Gafa ProfeíTa de
Napoles,em prefença de Santo ignacio,
rogando a Deos pela vida do filho , para
que naõ morreíTe femBautifmo, & pri-
vadoda eterna luz. No mefmo tempo
naíceo o menino vivo, & nos gemidos
com que entraó nefte mundo os filhos de
Adam,defpertou ao pay; o quai acordan-
do, vio nos dous milagres do filho vivo,
& do feliz parto da mãy a fua petição
oefpachada como queria. E ainda que o
filho naõ teve de vida mais que hum dia ,
raorreo para ter os eternos da gloria, pe.
Ia graça do fagrado Bautifmo, que era a
principal attençaõ do pay.
ih Taõ prodigiofo como efte mi-

lagre, heo que fe admirou em Carpcntas
de França

;
porque também húa mulher

atormentada com dores de parto proxi.
mo, & em perigo de vida, livrou do peri-go^ logrou fel iciffimo parto por inter,
cefíaõ de Santo Ignacio,tomando o con
íeiho de hum Cónego feu p arente, que

Sexto.
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lhe diífe,ter vifto em hui Capeíía do mcí:mo Santo muytos votos pendentes por
outros tantos milagres de perigofos par,
tos.E animada aquella aíflifta mulher cõ
aefperança que lhe davaô os exemplos
demuytas favorecidas em femelhantes
apertos; invocou ao Santo, & logo lhe
nalceohum filho, ainda que com o pezar
de vir jà morto, & como hum desfigura,
do monftro. Porém a mcfma fé com que
o pio Cónego animou a parenta a pedir
ao Santo, & alcançar da fuapoderofa in.
terceíTaõ o primeyro milagre, paífou a
darJhenovo animo para pedir o fegun.
do de dar a vida corporal,& mais a efpi.
ritual ao filho,aílim como havia dado a
corporal àmáy.Eftafupplicafe fez ao
Santo na Igreja diante do feu Altar, &
antes de íahir da fua prefença, teve a vi»
da,& a fermofura do corpo o infante de.
funto, &como Bautiímo a capacidade
para ir a gozar a da alma.

1

1

2 Naõ íó morto , mas também em
principio de corrupção, &jà nociva ao
olfato , pano em Granada huamulhet
a hum menino, depois de haver padeci,
do intoleráveis dores na hora do parto*
Emerecco lograr efte favor, porque lhe
aconfelhou hum devoto de Santo Igna»
cio,queoinvocaíTe comomiiagrofo ad-
vogado para os partos , & lhe deu húa
Imagem fua cftampada em papel. Efta
tomou a afflicliflima mulher com gran-
de fé,& devoção ;& no mefmo ponto 5
applicouaoventrea Santa Imagem , lhe
nafceo o menino, como difíemos,morto*
&quaíiafquerofo;&comoa talotrata-
vaõ fem o cuydado que teriaó,fe nafcef-
fe vivo. Porém a fedo confelheyro , &
dono daeftampa,paíTava adiante , por^
que exclamando ao Santo , & pedindo,
lhe, que alcançaíTe de Deos a vida para
aquehV infante,& com cila a boa forte de
opoderembautizarjaílimo confeguio
por interceíTaõ de Sanro Ignacio: teve o
menino aquelle efpaço de vida neceíTaria
para íer bautizado , & logo morrendo
voou a fua alma a gozar a vida eterna.

113 Em Trapana de Sicilia eítava
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j 3 1 ^m£i í/o 'Patriarcha Santo Tgnacio de Lqyola,

moribunda Filippa Bcrnabella , depois turaes,& afobra doque razia o demo.

de quatro dia s de irremediáveis dores de nio para impedir aquelle importante bé

parto, fem poder lançar a creatura, por» da alma do defunto , feraô a cauía da»

queeftava morta. E achando fepreíenre quella lamentável defgraça.

cm hua das horas defte aperto Anna Ma • 1 1 f E naõ obftante cfta omuTaó,que

tia Bagata, devota de Santo Ignacio, ro» certamente foy baftante para o Padre

gandocom todos os que eftavaõ alíi af« Miflbnario fazer algúa demora , & naõ

íiftinJo , ao Santo pela anguftiada mu« fe apreíTar , ainda depois de chamado;

lher,lheapplicou húa fua medalha. E o naõ deyxou de ir, & levou comfigo hua

meímo foy tocar com ella a enfcrma,que relíquia de Santo Ignacio jà experimen.

fahir a creatura morta, & quaíi podre, tada por exemplos de muytas maravi»

CDrrendo matéria por varias partes do. lhas, que para gloria do feu fervo, Deos
corpo, & principalmente de húa grande havia obrado em diverías occafióes. E
ferida, que trazia na cabeça, ficando a chegando o Padre ao rancho dos índios,

may com inteyra , & milagrofa faude. ondeeftavao deíunto,os reprehendeo

Tratoufc logo do enterro daquelle af- por tardarem tanto com o aviío do peri»

querofo cadáver ; mas a Anna Mana godo índio; mas ainda aífim osanimou

Bagata, naõ fem Divina infpiraçaõ, que a todos com a confiança que tinha em
lhe alentou a fé , pedio aos que eftavaõ Santo Ignacio,& os confirmou na Fé do
pirefentes, que ajoelhados empenhaíTem fagrado Bautifmo. E logo em tocando

de novo a Santo Ignacio, para fazer ain« com a fanta Relíquia o corpo do morto,

da mayor o milagre , ou mais outro,de- abrio elle os olhos, moveo as mãos , &
pois do que jà eftava feyto,& difíe : Meu também os pés, aífim atados como os ti*

Santo, as grandes maravil has,que agora nha, para ter levado à fepultura ;& de«

fizeftes , & nos todos vimos , nos daó pois de defatados pelos feus parentes ,

animo, & confiança para vos pedirmos ,
foy bautizado, & ficou filho da Igreja ,

que façais ainda a mayor , alcançando de eftando inftruído antes que morreffc,pa-

Deos a vida do corpo , & alma defte me- ra o ler, recebendo efte Sacramento,

nino, jàqueconíeguiftes a do corpo para 116 Treze faõ logo os mortos re-

fua mãy.E tocando outra vez com a mef- íufeitados porSanto Ignacio,ajuntando-

ma medalha o cadáver do menino defun- fe a eftes doze depois da fua morte, o
to,começou a moverfe,& abrir os olhos, que refufeitou em vida , como jà temos

& todos a acclamaremem altas vozes o advertido,& faz o numero de quatorze

prodigiofo milagre da vida do corpo, & como morto refuícitado , quepareceo

pouco depois o da alma do dito menino naõ morrera, do qual falíamos no capt

por meyo do fagrado Bautifmo : & paf. tuloquinze.Ecomo os mais dos exem
fados dous dias olevàraõ à Igreja do
Collegio da Companhia , & o apreíen»

tàraõ faõ , corado , & fermoíò ao leu

Protector Santo Ignacio.

114. Achava-feo Padre Diogo O*
zorio ia Companhia de JESUS na Mif«

plosdeftes feus milagres faõ de meni»

nos,& perigoíos partos de íuas mãysj
entraõ aqui.no feu lugar os innumera*

veis milagres defta mefma matéria , fem

haver nelles refurreyções de mortos,

mas prodigiofas maravilhas, nas quaes

íaõ dos índios Tapegucancs , no lugar quiz também Deos que folie Sáto Igna

chamado Fiçonaço, no anno de mil feif- cio glorificadono murado*

centos quarenta & cinco, quando havia

falecido hum moço da mefma naçaõ,dc

treze para quatorze annos , fem Bautif- «&9&e»

mo, eftando jà inftruído para lho darem 5

porque a falta de diligencia nos feus na*

CA*



CAPÍTULO XXV.

De Santo Ignacio tnihgrofo , advogado
dospartos.

1 *7 T^ °s Au
_
tnores da fua vicíaha

L^hum,qfó delta matéria cõ«
poz hú livro inteyro : outro

;& eftc he o
Padre Theofilo Raynaudo, diz, que fe
naõ podem reduzir a numero certo : &
outro revolvendocom mais paciência os
Annaes da Companhia , foma mais de
cinco mil ros tempos antecedentes ao
anno de mil íeifcentos & oytenta. E
quantos mais poíTaõjà hoje ferdeídeef-
tes annos paíTados até o preíente , pode-
ráõ coníiderar os que lerem efta Hifto-
ria da vida do Santo Patriarcha da Com-
panhia de JESUS. Também he muyto
louvado o juízo de alguns, que enten.
dem merecer Santo Ignacio a antono-
máfia de miíagrofo dos partos,por haver
fidomuyto efpecial o zelo, que teve da
boa educação dos meninos , chegando a
intentar, como jà diíTemos , que a fua
creação.&enfinoda Doutrina Chriftâ,
foííe obrigada com voto. Por todas ef-
tas razões nos poderíamos efeufar de ef-
crever exemplos particulares de mereci,
das acclamações deite prodigiofo Pa-
droeyro dos partos, bailando fó ocon-
ceytocommum,q temgrangeado aquel-
le feu zelo , para ficar reconhecido efte
leu Patronato. Mas para excitarmos a
fé, que nelle fe deve ter , & augmenrar-
mos o motivo para elle fer invocado , Ôc
a jufta glorificação das fuás maravilhas
mais lembrada

; não deyxamos de con-
tar os mais Angulares.

118 Vicloria Delfina , mulher de
Lourenço Altieri, mãy do Papa Clemen-
teX. chegou aos termos de moribunda
nos dias próximos a hum perigofilTimo
parto, lançando nelle muyto fangue,pa.
decendo repetidos accidenres,& agudas

Livro Sexto. *,,
dores. E Ievandolhc hum Religiofo da
Companhia, para a ajudar a ter boamor-
te, hOa reliquia de Santo Ignacio, livrou
do perigo evidente da vida, lançando nu
menino morto, & cobrando brevemen-
te a faude. E para fer ainda mais admirá-
vel efta maravilha , não ficou a enferma
comasmoleftias accidentaes , que fem.
pre havia experimentado nos partos an-
tecedentes

$ & também reconheceo por
toda a vida efte beneficio devido aos me-
recimentos de Santo Ignacio.

119 Noanno de mil feifeentos &
nove em Leaõ de França , eítando em
artigos da morte húa mulher nas horas
de hum trabalhofo parto j feu marido íe^
vadodoqu^ tinha ouvido dos milagres
de Santo ignacio em femelhantes enfer-
midades, lhe fez efta oração : Gloriofo
Ignacio, fe he verdade o que fe diz , qUC
podeis tanto com Deos , day faude a efta
mulher. Eao fim deftaoraçaó, logo o
Santo fez o milagre, que nelia íe lhe pe.
dia

; p jrque a mulher pario a creatura vi-
va, fem ella perder a fua vida.

120 MagdalenaSau, mulher de Pe-'
droSau, vizinha de Malhorca , lidava
dou s dias inteyros com as dores de hum
parto,& também com as da morte , por-
que tinha a creatura atrayeffaJa no ven-
tre com parigo da vida de ambos. E toca-
da com a firma de Santo Ignacio, & in.
vocadoofeumilagroíò patrocínio para
os partos, nafceo hum menino aflimdo.
brado como eftava no ventre, & a mãy
ficou femleíaõ algúa, & também o filho
a naõ trouxe, & viveo fem cila muyto
fa5,& lindo Na mefmallhade Maíhor-
ca,outra mulher também impoffibilita.
da a dará creatura fem perigo da vida
com o toque da firma de Santo Ignacio
pario fem dor algúa,& ao filho deu o no-
me de Ignacio, por lhe haver dado San«
to Ignacio a vida.

1 2 1 Em Lisboa no anno de mil feifeê-
tos fetéta & oy to,vivia muito defeoríoa-
da húa nobre mulher de poucos annos de
idade, por ter em dous partos fueceffi-
vosamâgoade não receberem o Sacra*

Yyiij mento
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§. II.

1 2 1 lk/f Uyto parecido a efte mila.

iyA§re f°y °utro íuccedido
cm Flandres

;
porque occorrêraõ nelle

quais as niefmas circúítancias.Dom Frã-

534 Vida do TPatnarcba Santo Ignacio de Loyola,

mento do Bautifmo duas crianças, que

lhe haviâò nafeido. E concebendo ter-

ceyra vez, fez ella voro ,& mais o mari-

do a Santo Ignacio de darem o feu nome
à creatura, que lhes nafcefíe > & tivefíe a

forte de fer bautizado , ainda que mor*,

refle
5
porque mais fentia a perda éfpiri-

tual dos filhos , do que a temporal das ciíco de Borja teve a lua mulher em pe*
fuás vidas. Chegado o tempo do partoy rigo de vida no nafeimento de hum fí-

depois de hua novena de preces, offere- lho, depois de cumpridos jà os nove
cida a Santo Ignacio , no ultimo dia , em mezes da commua conceyçaõ de todos,

que ella ouvio Miíía no feu Altar , con- E porque as dores do parto a martyri-

fefíòufe,&eommungou com muyta féa zavaõ , & o temor de que também eíU
& devoção, entrou nas horas do parto jà creacura nafcefíe morta j como lhe havia

depois de alta noyte,&poriífofem ter a fuecedidocom outras , ainda que nafei-

adminiftraçaô de parteyra entaõ muyto das antes de tempo ;prometceo aaffligí-

neceffaria ; porque a creatura começava diffima mulher a Sanco Ignacio pôr o feu

a nafcerpelos pés,com evidente rifeo da nome à criança, que naquelle parco lhe

vida, &naõ fem temor, de que a mãy tá- nafcefíe viva. Aceytou a Santa a promef»

bem o tivefíe. Neftes apertos houve em fa , nafceo hum menino vivo,& foy bau»

cafa quem advertindo neftes perigos , íizado com o nome de Ignacio.

bautizou a criança ; & chegando jà a par- 125 Em Roma Omitia Cafali che-

teyra , a fua induítria naõ foy bàítante gou aos termos próximos da morte , por
para induftriar o nafeimento da crearu* ter no ventre morta a creatura, fem for-

ra ; a qual depois de nafcida , por eferu» ça para a lançar nas horas do parto. E ao

pulo de naó fe haver bautizado com o contado de hua firma de Santo Ignacio

banho da principal parte do corpo,a tor- applicada com fé, & devoção , a lançou*

nàraó abautizar. E porque a eíre eferu- ainda que morta ; livrou porém ella do
puloíe feguiologo outro ainda mais mal perigo da vida. Em Recamati a mulher

fundado que o primeyro, mas ambos cõ de Pompeyo Jorge , também parindo hú

pia intenção, pofto que com fua porçaõ menino morto, ficou ella viva encomen.

de ignorância, diíTeraõ muyto magoados dando fe a Santo Ignacio , depois de li-

os que eftavaõ prefentes , que fe havia vrar, pelos merecimentos do mefmo Sã
faltado com o nome de Ignacio, ou Igna- to, de hum evidente perigo de vidajpor»

cia prometido a Santo Ignacio, quando que nas horas antecedentes ao parto,

fe lhe fez o voto. E por lííb tornando cumpridos os nove mezes, lançou tanto

terceyra vez a baurizar a criança ( que fangue, que ficou fem íentidos , & fem

por fer menina lhe foy pofto o nome de alentos para lançar a creatura;mas livrou

Ignacia)efpirou,indoafuaalmaagozar da morte, logrando depois muy dilata-

a viíta de Deos. Chegou nefte tempo o da vida.

Medico, &difle , que naõ podia aquella 124 Húa robre matrona , chegando

creatura viver tanto tempo fem milagre às horas de hum perigofo parto , quaíi

evidente
;
porque o muyto fangue ,que agonizando , & efperando jà pelos Ci-

fobrevem às creaturas quando nafeem, rurgiões para lhe abrirem o ventre,- &
a havia de ter jà affogado. Livrou a mãy tirarem a creatura viva ; tocada com hua

do perigo do corpo, & a filhinha também reliqiria de Santo Ignacio, que lhe pu-

da alma ; & dalli por diante concebeo a zeraõ pendente fobre o peyto, livrou cõ

mãy, fem termais rifeo algum dos feus vida, & a mefma teve o menino nafeido

partos,& fem a dor de lhemorrere fem por aquelle tempo , que foynecefíario

o Sacramento do Bautifmo» para



Livro
para fcr bautizado. Nas Filippinas , ef
tando jà para receber os Sacramentos, &
quafi fem fentidos outra mulher, depois
de atormentada por dous dias com crue
lillimas dores de parto , valendo fe da
interceffaó de Santo Ignacio , & tocada
com hua Imagem do Santo eftampada cm
papel ,pano hum menino vivo , & lhe
deu o nome de Ignaao,em lembrança de
taó fíngular benefício.

ixf Em França, húa mulher pejada,
depois de padecer por três mezes muyto
copiofa evacuação de fangue , fem lhe
aproveitaremos remédios, os Médicos
amandavaõdifporpara morrer com os
Sacramentos

; õc indo humReligiofo da
Companhia p*ra lhe adminiftrar o. da
Confiífaõ, a animou com a experimen-
tada confiança na interceflfaõ de Santo
Ignacio, applicandolhefobreopeyto hú
livro da vida do Santo, que eítava na
meimacafa. E logo fe vio favorecida cõ
a fua protecção

, parindo hum menino
morto de quatro, ou cinco dias, & com
podridão afquerofa ,& mortificativa ao
olíato;mas ella livrou do próximo pe»
rigo da vida, aífeverando, que em nenhu
dos feus partos experimentou tanta fe-
licidade. Em Alemanha fe vio outro fe.
melhante milagre

; porque livrou outra
mulher do mefmo perigo, íó tocada com
o livro das Regras de Santo ignacio.

126 E ainda fem contado algum
dereliquiasde Santo Ignacio, nem de
firma fua, oulivro de lua vida, & Re»
gras , como temos vifto nos milagres
até aqui efentosj livrou na Ilha de Te-
nerife húa mulher agonizada nas horas
do parto de hum filho. Porque eftando
neítaaffhcçaô>& anguftia , & ouvindo
repicar os finos na feita de Santo Igna«
cio, fem faber, que era fua,exdamou , ôc
áidc : Santo da fefta, vaieyme nefta ho-
ra.E dizendolhe hum feu vizinho, que
aquella feita era de Santo Ignacio, entaõ
com voz mais alta repetio a fua periçaõ,
dizendo: Santo Ignacio, compadecey-
vos de mim : & no mefmo tempo pario
hum menino, a que poz o nome do mef-

SextO.
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mo Santo. Ifío fez também outra matro.
na, que invocou a Santo Ignacio, teme»
rofa de algúa infelicidade no parto, que
eíperava próximo

;
por jue apparecen»

dolhe o Santo , lhe diífe : Que tiveíTe

bom animo, pois a Companhia de JESU
orava por ella j& devia fer, porque os
feus filhos a encomendaVaó a Deos pelos
íeus merecimentos.

§. III.

"7 SfífHndooPadreJofeph Ber-
nardino da Companhia de

JESUnaCafa do Seminário de Bdêm,
queeílàem diftancia de doze íegoas da
Cidade da Bahia, & corre pela adminif •

tracaó dos Religiofos da mefma Campa,
nhia

; foy chamado para confeíTar hfia
eícrava, que eítava em perigo de vida,
por haver três dias, que jà defeonfiada
dos Médicos, lidava com os apertos de
hum trabalhofo parro ; & chegando o
Padre a cafa da enferma , para a confef-
far, fez que lhe applicaíTem hua medalha
de Santo Ignacio , que levava nas íuas
contas, ôc que ella invocaíTe a intercefc

faõ do Santo, lançadas, & pendentes as
contas fobreopeyto da anguíliada ef*

era a ;& invocando cila a Santo Igna»
cio por confelho do mefmo Padre, pario
lo£o a criança viva, & na5 foy neceffario

confeílaiia.

128 O mefmo Padre Jofeph Bernar-
dino, que ainda hoje vive,poucos annos
depois do íobredito miIagre,foy manda-
do por Reytor do Collegiodo Recife,
onde fe vio ainda mais fingular maravi-
lha,contada pelo mefmo Padre.Húa filha

de Leonardo Bezerra , jà mais morta,
que viva, por ter no ventre húa criança

morta, que a atormentava jà por cfpâço
de alguns dias antecedentes ao parto ,

abraçada com hua Imagem de S.Ignacio,

que lhe foy do Collegio pouco antes de
a abnrem,& lhe tirarem a criança divi-

dida em pedaços, promettendo ao Santo
fazerlhe a fua fefta todos os annos , fe a

livraífede taõ evidente perigo de vida;

tiràraõ
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5 3<* Vida. do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,
tiràráõ os Cirurgiões a creatura defpe- todos nefta maravilha , lhe faziaõ a per-
daçada ,& cila ficou com vida. gunta dofeudito,

129 Outros imiytos exemplos de 131 Na Cidade de Piuzza de Sici-
maravilhofos partos poderamos indivi- lia no anno de mil fetecentos & oyto Fé-
N^uarcom mais diffuía Hiftoria , fe nos hz Viliofa, mulher cafada, depois de ter
pareceíTeneceíTarioimasbafta infínuar- quatro filhas, vtveo em efterihdade no.
mos o feu grandenumero na grande mui- ve annos, defejando fempre ter hum fi-
tidaô de feus diverfos modos. Porque lho :& por ouvir dizer, que Santo Igna-
ou por meyo das medalhas de S. Igna- cio havia alcançado de Deos íemelhantes
cio perpetuamente bufeadas, ou por cõ- graças, perfeverou conftante na peti-aõ
tactos de fua firma , confirmados por cõ- que lhe fez para fer como húa deftas
tinuadas experiências , ou porpromeíía fuás favorecidas , fem nunca defeahir
de fe dar o nome às crianças , para livra- defta lua eíperança. E naõ foy fem vero
rem do perigo nos feus nafeimentosj que defejava: porque no mez de Julho
bem fe deyxa entender quanto chegavaó concebeo, mas fem faber que o eftava ,
a fer numerofos os exemplos deftas ad- ainda depois de pejada. Vivia porém
miráveis maravilhas. E fó pelo numero muyto atormentada de dores de eftoma.
fem conta certa dos que tem o nome de go, fem lhe aproveytarem todos os reme-
Ignacio dado por fuás máys, para logra, dias inculcados

; porque fendo a fua cau-
rem a felicidade dos feus parcos , pode * ia o fruto concebido,erravaõ os Médicos
raó os devotos do Santo fazer hum co- na appikaçaõ das medicinas o acerto da
piofo, ainda que coarclado indice. Ao cura. Húa matrona das principaes da
venerável Padre Bernardino Realino , Cidade , entendendo que a origem da;
podemos dar por teftemunha defta pia quella enfermidade podia fer algúa con^
averiguação; porque todas as vezes que ceyçaõ ignorada ,& na5 fentida , íignifí-
lhe pediaõ as fuás orações, dizia , que cou efte feu penfamento à mefma enfer-
para confeguirem efta felicidade lhes ma ,dizendolhe , que fe obrigaíTe com
puzeíTem o nome de Ignacio. E he con hum voto a Santo Ignacio , de que no ca.
firmaçaõ defte pio confelho de Realino, fo de haver concebido, poria o feu nome
haver vivido húa mulher cafada fete an- à creatura,que lhe nafeeífe. Affim o fez a
nos fem ter filhos depois de os pedir cõ boa Féliacom muyta confiança , & logo
muytas orações a vanos Santos , & tarí- immediatamente lhe ceíTáraõ as dores ,
to que os pedio a Santo Ignacio , logo tendo por bom annuncio efta repentina
fecundou a fua efterihdade com efta melhoria .& conhecendo entaõ,que efta.
mercê devida ao Santo daquelle nome. va pejada de quatro mezes , examinado

1 30 Concorrem pira a confirmação o tempo em que havia começado aquelle
defte feu nome os mefmos meninos, que mal, veyo com o fruto concebido ao no .

ou o tem, ou o fabem : dos que o tem jà no , parindo hum menino com fehcifli *

eferevemos alguns exemplos , que elles mo parto.
mefmos fe puzeraô a fi milagrofamente 132 Mas quando fòy a hora de fer
onomedelgnacio:&dosquefóofabem, bautizado,deufelheonomc deOnofrio-
he maravilhofo o cafo fuecedido em Ca- & naõ fe pôde dizer, que foy efquecimê'
lherde Serdenhanoanno de mil feifeen- toda mãy, porque aos quelhereparavaõ
tos ík nove, onde hum menino de pou- na falta do cumprimento do voto feyto
cos mezes de idade,publicando feaBea. a Santo Ignacio, por lhe naõ haver dado
tificaçao de Santo Ignacio , diííc na vef- o feu nome , refpondia , que por ouvir
pêra do feu dia

: A'manhã he dia do Bê- dizer, que os meninos defte nome eraõ
aventurado Santo Ignacio: & ifto mef- traveços , & naõ querer ella ver no feu
mo tornava a dizer, quando advertindo filho efte dezar. Eefteve taófixa a efta

fua
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, que naõ coníentia o lho dá, ficando entaôeíh cafa toda vofcnamaiíem com o nome de Ignacio, che- fa,por fe ver em toda a vofla família ogando a dar nua bofetada a hua de fuás fi. voíío nome. Ninguém me poderá eflra.
toas pelo haver chamado por efte nome, nhar cfta prova de agradecimento ao vof.& nao pelo de Onofrio. Porém na fe- fo favor, pois fatisíaço ao direyco ,oL
guintenoyteeftandoellacom o filhonos vòs tínheis àimpofiçaõ do voíTo nome
braços, ia para fe recolher dentro do cor- obrigada eu por voto ao dar a meu filho'«nado da cama;, vio

,

apagaríe a candea > com o dar também às minhas filhas.Deos
&icntio pados de quem fehia chegando masdeu,affimcomome deu o filho • &para o leyto, & abrirfe logo hua das fuás fe eile jà fica conhecido pelo doriofo mcortinas, & nomeímo tempo lhe pare- me de Ignacio, por fereíte o voíTo nome-
eco, que lhe tiravaõ o filho do feyo onde por fer jà de hoje em diante de minhas£o tinha mao,& jà muytomais apertado lhas o mefmo nome, tenhaõ cilas tam.
coiBfigojtcmcndo.fedcalgQa bruxa. E bem efla mefma gloria. O bom annundo

manTr
ftlraefí

r
n0
fry°

brefa1^^ do voíTonome?aõ prognoíticado fiamando.fe com o final da Cruz , começou dado por vòs, como por voíTo reípeyto •

arezaroCredojoqual acabado, ouvio porque a ventura dos chamados^
por três vezes em tom de fevera repre- cios, mais vem da virtude do voíTo no-flenlao dias palavras; E euporque to dey, me, do que das obras dos que affim faô
fenao para que o chamajfes Ignacio? nomeados. E nòsbem pudéramos acref.

133 Aflimhe, meu- Santo, refpon: centar a eftc fuppofto arrezoado dadeoa chtoía Villota ,& conheço o meu mãy deílas Ignaciís
, que tinha maiserro: & para latisfazer por cila culpa , direytoà myftcriofa influencia do feuagora vos prometto mais do q eu tinha nome aquelía que havia levado abofeta.prometido. Nao fó hcy de Pòr ao meu da , por haver pronunciado o nome dê

fcv«^
e

í
I§M

í! Jr
inaSCU0h^ dc ^o^fere^aadoce penfaõ dos |lcvaravoffalgrcja,&offercccrnovoíro- mudaõo nome. *•

ví^r?8-^^
!Í

dlc C<?° dc r34. Jà iftofobrava para fermaravi-voffo filho, & nao fomeu.E para nToche- lhofo cfte fucceffo mas aindaquizDeoVgado o tempo de poder fahir elle fór.,8r que para gloria doV^íe vo Ign cio fof!apparecer veiado, ha de ferno habito femayor o milagre:pSStedos voííos.Feytoefteíegundovoto, do-íe eíta favorecida* d ?San?tlZdoEf1 fat
i
sf^aô de ^ver elia fel- deveftirofilhocom a roupeta df Com'

toSSSSSSPÍ V™?10 '*?* * Panhi^ c^ohaviapromettido aoSan-'

LrTcia &? vT f
a5

-
da da °CCU taVÍ°' ^paffoudereprehendida na primeyraiS lf,V/ ma°5<IUe lhc tIrava ° vez,afercaítigada na fegunda,adoecen*

filhodoabraçodospeytos,&ficoU fum. dolheofilho Ignacio deTydJoS &mamente foíTegada, & mais «ffecluofa a naõ fem perigo de vida , fazendo cinco

SS&E^rPe
K
d0a

?
anhâ d° ^*<™^*&^<k%?.íegumte dia ,contou a bem afortunada tubro do anno de mil faceemos & ovtof^t^/^V^ r" ^ ^^tempoconvenfenr^aZef:

SiíÀ r S

u

dlíTeíre ;^zera cu tir a0 ufo dos filhos de Santo Ignacioneaed^tercemfilhos,paraatodoscha. fegundo a fua promeífa. SEmÍKSmarIgnacio;masnasquatronlhaS ,quc amãycom outVa fupplicaTo feu°Bemtenho, haveis de ouvir o mefmo nome feytor,& com baftaníé aíflTcçaõ, »de Ignacio, que logo dou ao filho;& que- haver delleja íaudeSia 2.tollft?ro que daqui por diante todas fe chamem cio :& o Santo lhe deu reDofta nl?o
'

Ignaaas : el as,Porque lho dft a minha nhode hóa^« aBZl^
oevoçaoi&elIcporqueovoíToprecevto de Outubro£^m^^i™?
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53$ Vida do Tatriârcha Santo lgnacio de Loyola,
-

1 5f Sonhava ella , que hum Padre quelle bem , & acérrimo inimigo úeue
da Companhia de JESUS, reveftido cò mal, por fero Santo hum dos mais glo.

fohrepelliz,&eftola ,lhe perguntava do riofos militantes deftas campanhas,vcn-
púlpito, eftando ella na Igreja, qual era a cendofempre nellas ao demónio. E por
cauía do feu pranto. E que refponden- iíTo bem pudéramos nòs pintar a Santo
do ella,porque me morre hum filho dado lgnacio, aííim como pintaô a Santo An.
por Deos depois de muytas lagrimas, & taõ com o demónio defprezado a íeus
orações , intercedendo por mim Santo pés na figura de hum animal immundo:
lgnacio

; lhe fizera o Padre fegunda per- & tínhamos titulobem fundado para af»
gunta. E cumpriíles vos o que promet- íim o retratarmos como vencedor das
teíies ao Santo? Sim, Senhor, refpondeo tentações deshoneftas. Levàraó ao Se-
ellajmasnaõo vefti com o habito dos minariode Belém , de que jà pouco an*
filhos da Companhia ,por me morrer nef- tes demos noticia, húa endemoninhada,
te tempo meu marido , & naõ tive com Tendo Rey tor daquella Caía de Semina -

que poder fazer o que prometti. E re- riflas o Padre Alexandre deGufmaõ,q
plicandoo Padre , que era couía muyto logo entendco fer efpirito diabólico , o
fácil fazer a roupetinha do filho com hú quepoííuhia aquella enferma , porque
pedaço do feu manto, ou faya ; lhe orde- fallandolhe o Padre em Latim , ella em
nou, que cumpriíTe a íua promeíTa , para Latim lhe deu a repofta c E mandando ao
que em chegando o Bifpo de Catanea a demónio, antes de entrar no aclo dos
faseracoílumada vilita naquella Cida- exorcifmos da Igreja, que déíTe o nome,
de ,appareceík ella com o filho , & lhe reípondeoelle : Vocor Suinus : devia fec
conraííe efte fucceíto, para o fazer ma- hum dos impuros tentadores , como o
nifefto juridicamente

j & naõ foy por repreíentadoaos pès de Santo Antaõ,
diante o fonho, mas livrou logo o filho & nòs accommodaraos também aos de
da enfermidade. E acordando a?mãy,fem Santo Ignacio.Nos efconjuros dos exor1

ter noticia algua antecedente da tal vifí. cifmos , diíle o Padre , fallando com o
tádo Bifpo , quando depois o vio , en. demónio : Eu te mando em nome da Se-
tendeo, que naõ era puro fonho o que nhora de Belém , & de Santo lgnacio,
havia referido. E quando teve occaíiaó que deyxes a eíte corpo; & fahindo logo,
aprefentou o filho ao dito Prelado,leva n- ficou confirmada a noífa fobredita confi»
doa roupetinha, para que na fua prefen

ça os Padres da Companhia o veiliíTcm

com o feu habito : & tudo aííim le fez.

CAPITULO XXVI.

Santa lgnacio glorificado 'nos interejjes

dos bens efpirituaes.

§. I.

k%6

deraçaõ, porque fevio obedecer o ten«

tadorSuinoàpuriífima Mãy de Deos,
& ao caíiiííimo zelo de lgnacio.

137 Solicitou húa mulher Iafciva a
hum mancebo, concordando ambos nas
horas , & lugar do feu torpe defejo. E
porque antes de começar elle efte mao
caminho, entrou em húa Igreja dos Re
ligiofosda Companhia a fazer oraçaõ a
Santo lgnacio diante do feu Altar, poc
fer coftumado a lhe fazer eíia veneração;

logo fe fentio com o animo mudado, mas
ENtre os mais preciofos bens ainda contendendo entre íi o efpirito, &

do efpirito, he a virtude da carne, jà querendo,& jà naõ querendo
Caíiidade o mais prezado, & por iífo a ir onde o levava a tentação , & chamava
carne, que he o feu contrario, he o mayor o tentador. Nefte tempo pedio ao Sa*
mal dehua alma impura. E Santo ígna- criftaõhua pouca de agua tocada com a
cio toyfo he íingulariíSmo Protector da» reliquia de Santo Ignacio^por ter noticia

de
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de que t?:s agua era miiagrofa , naó fó to rigofofa vida,& porfiada bataria m
para enfermidades do corpo , mas tam. ra a reduzirem à íua vontade i & porbem da alma. E logo em bchmào e ftc haver élla confagrado a Deos a íua vir.cordel cio eípinto, esfriou o fogo íen- gind.de, naõ fe dobrava a tomar outro
jual, que antes oabrazava,* ficou taõ efpofoj&pedioa Santo tgnâciò, "fazcn.
livre daquella tentação, que íe achou cõ dooraçaõ no feudia,&nò feu Altar 5ammodeir a reprehendçr aauthora da ftfoffcfcrviço de Dcos acabar tUâ a vi!
culpa de ambos, fem que a fua preíença o da por naõ manchar a íua pureza ,aílim
rcvoc.ííe aos fcus pnmcyros intentos. E a defendeíTe com a morte\ porque me.
bunJccrto,quehaviâ de fcrvir de fcnti- nos lhe ctiitariaõ os apertos daquella ho.
neiiaaquelie lugar efoolftido pelos dous ra,doqucasaíflieções de todos os dias,
tentados, reparando na improvifa mu» iídandoco.n admitâncias de feus pays!
dançadetaoddifoeradoaggrefibr da of. &rifcos de naõ guardar o feu voto, im'
fen fade Ucas, fo por tet bebido a mifa. portunada por elles.S.Ignacioa ouvio,
grola agua, tocada com areliquia de Sã. & ella adoeceonomefmo àk-A morreo
rolgnacio;ptdio,&bcbeoamefmaagua, depois de alguns , debando erculras

as armas com que defendia a fua pureza^
difciplmas, cilícios, & alguns deites

,
de

mayorafpereza, de que fe armava nos
dias mais fefhvos do anno.

{ 40 N o Reyno de Valença , períe*

ficando livre da febre, que havia tempo o
atormentava

: & levou em fua memoria o
exemplo para também livrar da maligna
febre de que adoecem as almas , vendo
cm íi apagada a da doença do corpo» Cõ
arocíma agua livrou também.milagrofa- guido hum Eítudante de prolixas^ fue*
rocntedcicmelhantcpffenfadc Deosou. ceffivas tendões deshoneftas, com Mitrotenraaoantesdeirao lugar finafado medalha de Santo ígnacio, qucreccbco
para el a,por ic lembrar de outro benefí, do venerável Padre Jeronymo Lopes ,

í«; do
e

rfi
C
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° èTT Gm

?
"• Míffionari° Apostólico da Comp&ii

Jal rn í V
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i£SUS >
û !°g° livre deítesaífal.gado com hum eferito firmado de fua tos do demónio. E porque lhe foy necef-m

?',Q p rr j ,
fario em hfia hora feparar efta fanta me»

feiiUnr ^ Í
£S n

° T° f ml daíha d0C0rP° > em <Íllanto modificava
leilccnt s & onze, hum pcrleguido do com algum remédio a dor de hualcvcfí>demon.ocom tentações oacarne,porelle rida, 4 ue ihe hav 13 aberto nopeyto a pe«
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Vaie°/e «««»«*»> da quJadtt. medalhai
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COra° 2daa ^» Pendente
;
logo fe vio novamentecor deita Angehca virtude ,& depois de attribulado com a torpeza das repreíen.

»c haver encommendado ao Santo , & p* rações paffad.s : & tornando a por noGidoíoccorro contra taõ importuno n> feu)ugaramedafha,que era o efeudo cõtador teve o que pedia
: porque lheap. que as rebatia , ceíTáraõ também logo >parcccooSantoemfonhos.&iffobaftou experimentando ifto mefmo três vc«sípara lhe apagar da imaginação as repte* nasquaes por inadvertência havia tira,fen açoes,queeftefeu inimigo lhe fug. doa mcfma medalhado lugar onde atra.ger a & também todos os movimentos zia. Ultimamente, por querer que hum^lS?8^^ d3hl 0Unvcs ^adouraíí^paíaater cõ maSpor diante em hua perPet u a bonança ,& nobre ornato , experimentou taõ forte apa oraiaaima.

bataria daqucllcs antigos penfameotos,
13P Moleíiavao a hua cafía don

zell a os feus meímos pays , por ella naõ
qutrer fugeytarfe ao eftado matrimo-
niai, como dles queriaójdandolhe mu^.

que naõ efperou que o official lhe açabaf,
feaqueíla obra, indo a logo bufçar corri

propofito de nunca mais íedefarmar da*
quelle reparo taõ importante contra taõ

po-

"'!
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54o Fida do Tâtridrcha Santo Ignâáo de Loyola,
poderofos inimigos. Iflomefmo espera relíquias de Santos, accommodandolhas
mentou hum grande Prelado Eccleíiaf- no peytofGbre o coração comaffeclado
tico em Itália

5
porque havendo livrado pretexto de deveçaô ccmnrjua , pedindo

de penfamemos impuros , & continua» a todos elles, que lhe modifkafíem a con-

dos , invocando a Santo Ignacio; volta- diçaó. E vendo que lhe naovaliaõ, ôc

raõ efíes a pcríeguillo paffado hum an- deyxavaõ continuar fem remédio a íua

no ; mas nunca mais tornarão depois de amargofa vida,recorreoa Santo Ignacio
pòrjuntodacabceyrada fua cama húa com a mefma fupplica , applicando na
Imagem do Santo. mefma parte donde lhe naíeia a íua amar*

141 Cofíumava fe na Càfa de Loyo- gura húa reliquia do Santo ;& logo teve

ya celebrar de noyte o culto da Capella mudado ao marido como queria,agrajc
de Santo Ignacio com húa devota affif. cendomuytoaofeuinterceflbreftebene.
tencia no feu Oratorso: & tentados dous
daquelles concurrentes a offenderem a

Deos em outra capellinha interior alli

próxima 3 viraó queda Imagem do San-

ficio,& avivando mais a devoção com q
fempre fe encomendava a efte glorioíb

amante dos próximos.

144 DomefmornodofoccorreoSá-
tofahiaótao fulminantes reíplandores, to Ignacio a húa fenhora fua devota, de-
que corno rayos os eftavaõ ameaçando, fejofa de mayor perfeyçaô de vida , por
Atemorizados elles com o caítigo , que
indicavaõ aquelles prodigiofos relâmpa-

gos, naó fó fe abfíiveraõ do que inten-

tavaõ,mas ficàraôimmoveis : & naó li«

que a moleíiavaõ as inclinações ,&cuyi
dados do mundo. E com taõ feliz íorte

encomendou ao feu Santo adefaíFeyçaõ

quedeíejavatera eíias temporalidades,
vràraõ deftaoccultaprizaõ, fem dor da que totalmente fevio privada deílespê
fua culpa, pedindo perdaõ ao Santo com famentos,& fenhora de outros muytos
muytas lagrimas,& arrependimento do bens elpirituaes defeonhecendo fe a fi

feu intencionado delito. mefma pela mudãça das coníiderações,q

142 Outros exemplos deíla mate- a divernaõ,&jà naõ moleítavaõ. Efte
ria, que também lhe podiaõ augmentar mefma defejo de mayor perfeyçaô tinha

o numero, deyxamos por idênticos, & húaReligicfa Hefpanhola , & a pedia a

defpidos de circunft anciãs, que façaõef- Deos com multiplicadas preces : ioy
tender mais as fuás noticias •, & outros, ouvida , apparecendolhe Chriík» junta-

que certamente pedem eíla extenfaõ/]à mente com Santo Ignacio^ a quem como
os deyxamos eferitos no quarto livro a Meítre de efpirito , lhe encomendava
deíla Hiftoria, por íer a fua matéria de aqueiia fua &fpofa,& o Santo a fezapro-
Santo Ignacio temido dos demónios, veytar nas lições do efpirito,& pratica

onde femoftra, que por elles perfegut. das virtudes, principalmente na humil-
rem aos amantes da cafíidade , Santo dade.

Ignacio os defendia das diabólicas ar-

mas , amedrontando aos mfernaes efpi

ritos.

Jf. II.

143

14*7 Afíim deu, & ainda hoje dà S.

Ignacio a maõ aos que afroxaõ na per-

feyçaô do ferviço de Deos; porque ap«

parecendo de noyte em Tolofa a húa

peíToa como que a levantava para naõ

Um homem cafado , que do cahir de todo , tanto a penetrou aquella

f u natural era muy afpero, acçaõde manutenente, que fe deu por

& pela confiança domeftica, contra a fua exhortadapelo Santo a viver dalli por

mulher afperrimo ignorando a caufa de diante muyto animofa nos exercícios da
fc ver em certo tempo mais brando, & virtude,& arrependida dos feusdefcuy-

paracoma mulher brandiílirno.veyo a dos. No Reyno oe Nápoles livrarão

faber, que ellaíhe tinha applicado varias muytQs perfegutdos de diverfas tenta»

ÇCCS
"'



Livro
çccsfó per virtude da relíquia de ajgua
parte do vc ilido do Santo , que pudèrão
alcançar, & traziáo comíígo* Húa Reli.
gioía Francifca Bernuiamançava aos té-
tadesde ira fócem os encomendar a S.
Ignacio. Em Palermo tentado hum No-
viço da Companhia a íahiríe da Religião,
& voltar ao mundo , fócom beyjar hua
Imagem de Santo Ignacio aconíelhado
pelo Padre Reytor livrou àa tentação,
& perfeveroucomo filho feu toda â vi»
da. Eaflim livrou hua Freyra das tenta-
ções que a inquietaváo, íò com fe enco-
mendara Santo Ignacio,queem húa ef-
tampa tinha no feu Breviário.

146 Na Cidade de Praga livrou hú
de morrer precipitado, porque lhe sp.
pareceo Santo Ignacio impedindolhe o
precipício, no quai perderia a vida do
corpo, & a da alma. Em Parma não para
livrar a hum mancebo de húa grave ten-
tação, mas para lhe premiar a vitoria , q
delia tivera, lhe appareceo Santo Ignacio
juntamente com Maria Sanciffima) &S.
Jofeph, & o abraçou como a vencedor
daquelle diabólico, & importuno aífal»
to

5 porque Santo Ignacio não (ó favore.
ce aos que íe encomendáo a elle,mas tã-
bemaosque fem eira intenção vencem
gencrofamente ao inimigo des bens ef-
pirituaes, & principalmente da virtude
dos puros. E em Tilugo appareceo tam-
bém com a Virgem SanriíEma,& mais
hum Religiofo da Companhia viíitando
ahumenfermo,comoquem lhe vertia a
roupeta da Companhia :&ba&ou fó ef-
ta reprefentação de entrado nella por
acenos de Santo Ignacio,para logo a per»
tender,& fer feu filho, fazendo hua vi-
da muyco efpiritual >& edificativa.

Sexto. mganâncias doefpirito. Porque de todos

§. III.

HlN Ao perde Santo Ignacio oc-
cafião algua dos intereííes

efpintuaesdaalma,]à depois de bema-
venturado na Pátria dos ceíeftiaes vi-
ventes

: affim como a naõ perdia quan*
do ainda viandante efie negociador das

os modos de adqumr para Dcos as ma-
yonas de fua gloria ,cfte vigilanriffimo
tratante de femelhantes grangearias at.
tende a cilas , como temos jà advertido
& continuamos em advertir. Em Vie*
nade Auflria lào vemos apparecer a hú
herege enfermo , reprehendendo a fua
contumácia com ameaços de morte , fe
naõ fe rendia às vcrdadeyras razões , &
conducentes argumentos da Religião
Catholica, para fe reduzir,& converter -

&logofeconverteo
>!ivrando a fua alma

do inferno, & cobrando faude o corpo.
Em Gandia appareceo a hum penitente
& o mandou confefíar cinco peccados
mortaes, que ou por maíicia efeondeo na
confíffao,,ou callou por negligencia. Em
humdosColIegios principaes de ítalia
era o mais eflicaz remédio para algum
enfaftiadodas coufas efpirítuaes , húa
firma de Santo Ignacio applicada ao co-
ração deite, ou aqueiíc esfriado no exer.
cicio das virtudes. Em Ba?za appareceo
a hua piedoía mulher, que fe havia com
negligencia no fervi ço dê Deos; & fem
a reprehendcr a. animou a renovar a per-
feyçãodoefpiritodeque tinha deícahi-
co.PalTavão jà quatro annos } fem que
certa pefc íe refoiveíTe a confeffar aí.
guns peccados torpes, pejando feda fua
fealdade. Vaíeo4e de Santo Ignacio, je.
}uandonove dias, para que lhe tiraífe
aquelíe impedimento

j & alcançou do
Santo o que pedia , confeOoufe com toda
a inteyreza,confufáo,& humildade, vi.
vendo depois muytoconfolada, & agra;
decida ao Santo.

\

148 Em Génova fez que hum peni.
tente fe lembraííe de todos os peccados
de fua vida, para fazer húa confiífaõ gé-
ral, que por lhe naõ lembrarem a não fa .

21a , & Santo Ignacio a quem elle recor.
reo, lhos fez vir à memoria todos. Em
Granada facilitou Santo Ignacio a con<
Maodehum devoto feu enfermo, que
vivia atormentado com efcrupulos ,

&"
erão a caufa de húa continuada afflicção,
quando fe queria confeíTar. E appare«!

Zs cendolhc

U11

m
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Fida do Tatrtarcba Santo Ignacio de Loyola,

cendolhe o Santo lhe aífegurou , que não paíTou duas horas orando , & gozando

morreria fem húaperfcyta , & íoffegada todatranfportada naquelle cekítiai ro-

confnTaõ,livie de toda a mcleftia dos cio,& rego da alma. Invocando a Santo

feus eícrupuios. E em agradecimento. Ignacio hfiaaffli&a mulher , quando a

deíle benefício fez húa fcíemne feita a violentava hum impudico para conferi-

Santo Ignacio na Igreja de húa Csfa da timentos deshoneíios,o Santo a ouvio

Çompanhia,corn liberalidade no diípen- deíarmando de forças àquelle aggreííor,

dioem obfequiopara o culto daquelle & facilitando a fugida de fia zeloia de

dia.Appareceo em Malhorca a hum en» fua pureza. Húa beata da Ordem de S.

fermo em poftura de quem fc punha a Franciíco, padecendo affíicçõesdeefpi»

confeííar , como que o convidava para rito , & aconielhada para buícar o íeu

chegaraconfeffarfe, &defappareceo: & remédio no patrccinio de Santo. Igna»

o enfermo, que naõ cuydavaneíkobri. cio^errava o neme do Santo quando lho

gaçaõ; fendo que a enfermidade do cor» pedia, porque chamava por Santo A tha.

po bem o pudera defpertar para attender naíío ;
mas logo ouvio húa voz do Ceo ,

à da alma 5 logo chamou Confefior>& fez que lhe dizia .- Naõfe chama Athanaíio,

o que Santo Ignacio na fua appariçaó ta» íenaó Ignacio, & não duvides, que ai*

çitamente lhe aconfelhav a. cançaràs do Senhor quanto lhe pedires

1 49 Com húa relíquia de S. Ignacio per fua interceífaõ.

livrou do demónio , &da hereíia a húa i£Q Vivia cm Avinhaõ hum nobre

mulher Calviniíla. E com outra fe arre- Eccleíiaítico, mas não como devia , per-

pendeoem Baçairn húa Gentia,que naõ que efquecido de fuás obrigações ,aííim

para fér bautizada, mas para tratar mais pela Dignidade, como pelo eííado de Sa-

livre , & defordenadamente cem hum cerdote,efcandalizava com os feus mãos
Ghriftaõ, pedira o Bautifmo; & por vir» exemplos. Quíz Deos termãoneíkdef-

tude da fanta relíquia fe arrependeo, & amparado de fua graça>& com humfor-

confeííouos feus mãos intentos , dcy- te tabardilho oíez chegar às portas da

Xandode continuar com aquella depra

vada affeyçaõ,que a trazia louca,& obri-

gava a íazer deíatinos,& a lidar com de-

fefperaçóes. Em Lima viíitou Santo

Ignacio a hum Ecclefiaítico enfermo,que

por tomar ocóíelho de fe aiiílar na Con«
gregaçaó dos Sacerdotes dado pelo San-

to quando lhe appareceo, livrou daen*

morte , & totalmente defeonfiado dos
Médicos j mas naõ fem as infpiraçóes ,

que naquelía hora faõ correyos da Divi».

na clemência. Nefte tempo lhe appare-

ceo Maria Santiílima com roíto taõ íeve-

ro, que não parecia May de Mifericor.

dia : & ainda que o enfermo para ver me-

nos rigorofas as viftas de feus olhos,lhe

fermidade,& intereffouobemefpiritual allegava com a devoção de lhe rezar ro-

daquelles Congregados. Em Sicília en- dos os dias a fua Coroa;a Santiílima Vir-

troua ter fervoroíaoraçaõ^húa Religjo- gem por caftigo de não haver elle emen.

ianque íe queyxava muyto da fua tibie» dado a vida,& defprezadoos leusoccul-

za i porque apparecendolhe Santo ígna- tos confelhos, o fazia entender que tã«

cio , a quem pedia o foccorro de devo- bem lhe deíprezava as fuás preces,& def.

çaõ,&fent!mentosefpirituaes,lhe diííe, appareceo.

que cedo viriaõ àquelia terra Religio- tfi E ficando o enfermo em húa

fos da Companhia , & a guiariaó como profunda triíteza afílicto , & deíconfo»

defejava. E a outra ferva de Deos , que fado , por naõ ver a que interceífor re-

também jpadecia as mefroas fecuras na correria para confeguir por feus mereci-

oraçaõ,olhando para húa Imagem de S. mentos as agradáveis viftas daMáy de
Ignacio , logo fe fentio taõ favorecida Deos $ teve a Santo Ignacio, que em hõa
do Santo a quern fe encomendou,, que vifaõ orava por elle,, ofTereçendo*fe por

. < ' \ fiador
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fiador defua emenda. E porque appare-
cendolhc fegunda veza Senhora junta-
mente com leu filho, & Santo Ignacio, &
ainda com femblante fevero contra o en
fermo , fazendo que não viffc eíle nas
Chagas de Chrifto os frutos da Divina
mifericordia

j quando jà parecia, que fe
chegava a hora de fer íentenciado , a joe-
lhou Santo Ignacio, pedindo cõ as mãos
levantadas à Santifíima May , & aJESU
feu filho ,o perdão para ©arrependido
enfermo , pois proteílava hua inteyra
reforma de íua vida. E logo dentro de
hua hora fe vio reírituida a faude do
corpo,à qual fefeguio a da alma, viven«
do muyto exemplar, & confeífava, que
hum,& outro bem devia depois de Deos,
afua Mãy Santiffima, & a Santo Ignacio.

152 Ao mefmo Santo fevio também
devedor hum nobre Hefpanhol muy da-
do a jugar,& jurar, offendendo com ef
tes ccíiumes a Deos,& aggravando a íua
confciencia fem emenda. Porque levado
em fonhos diante do Divino Tribunal,
& não tendo com que íatis fazer aos car-
gos que lhe fazhõ, cfperando fem recur-
fo a fentença de condenado, vio a Santo
Ignacio, que intercedia por elle, pedin
do tempo para elle fazer penitencia por
aquellas culpas. Defpert.ou daquelle fo-
nho , derramando muy tas lagrimas , &
fez hua cònfiíTaõ geral de toda a vida ;&
pouco depois cahio enfermo , & morreo
em dia de Santo Ignacio, invocando o
feu patrocínio, para também lhe alcan<
Cara fua falvação.E finalmente he Santo
Ignacio tão zelofo amante do bem efpU
ritual do íeu próximo, que paraelie fe
compadecer dehumdeftituido de juízo,
& quafí moribundo , fem as difpofíções
facramentaes, bailou que alguns devo-
tos do Santo em honra fua , commungaf .

fem por interceílaõ daquelle miferavel,
para logo tornar em íi com repentino
acordo dos fcntidos. E não íó fe con-
feíTou,& commungou ,mas ditTeaos q
cftavão prefentes , & o tinhão vifto paf-
far de quafí doudo a tão fezudo,que
nãofedefconfolaíTem por elle morrer,

Sexto.
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porque afua hora havia de fer no Do-
mingo immediato. E aííi.n foyjdandomf.
to a entender, que lhe fora revelada para
fe ver como a interceíTaõ de Santo l^na .

cio, fem fer invocado por elle, lhe vatèra
com dobrados benefícios; o do juizo pa-
ra fe d.fpor para a morte; & o da indi-
viduação do tempo para a íua hora.

CAPITULO XXVII.

Milagres de Santo Ignacio em diverfos
exemplos.

§. I.

lÍ3 "^J A Lombardia,&Eftadode
X^j Milão noanno de mil feif.

centos noventa & quatro o Chantre da
Cathedral João Maria Ferraria mandou
edificar hum pequeno Templo junto à
fua cafa na Cidade de Vigévano,corren.
do por íua cojita todo o difpendio, aífím
da fabrica do edificiojComo de todos os
ornamentos íacerdotaes,em obfequiode
Santo Ignackvpor lhe íer devedor das
graças que delle recebeo nos dias dos
íeus exerciciosefpitituaes no anno de
mil íeifcentos íetenta& nove, inftruido
pelo Padre Carlos André Dra li da Com.
panhiadeJESU. E nefta Capeíia dedica,
da para culto publico do Santo Patnar-
cha, por fer com ' porta aberta para a po»
derem vifitar os fieis, depois de fe bcn-
zer na forma do eílyío da Igre/a , cele-
brou nella a primeyra Miífa o feu mefmo
Fundador em trinta& hum de Julho dia
de Santo Ignacio no anno jà dito de mil
feifcentos noventa & quatro.

I s4. E para grande gloria de S.Ignacio
creíceo tanto a devoção pablica daquelle
povo na continuada frequência dos que
vifitavãoaquelle Templo, que merece-
raõ a Deos os feus devotos alcançar àâ
liberalidade Divina maravilhofos bene-
fícios,& mercês femelhantes aos da Ca-
pelia do mefmo Santo na Villa de Mune:
brega , dos quaes jà fizemos memoria.

Zzij Forque
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544 Fida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loyola,
Porque afíimem húa,como em outra Ca> húa das noytesconfequenres ao diadef*
fa de Santo Ignacio,, forsõ viík>s mani* tes deíenganos da vida ,& logo dormin-
feítos milagres :& dos que obrou apo* doporefpacodehumMiferere, acordou
derofamaõ de Deos na Cidade de Vige
vano jà nòs deyxamos lembrados rnuy*

tos dos obfeffos dos demomos por me
recimentos do Santo Patriarcha no livro

de todo faõ,& livre da enfermidade,que
o moleítava.

157 Hum menino de quatro annos
& meyo de idade, por nome Domingos,

quarto deita. Hiftoria , quando o mof- filho de Paula de Roffi Cazella , chegan
tramostemido dos infernaes inimigos, do enfermo aos proximosdias da mor-
£ agora com o mefmo eílylo de naô ef te , fem o poderem alimentar com algum
tendermos muyto os exemplos identí- íuiiento, recorrendo fua mãy à intercef-
cos , eíereveremos algúas das muytas
maravilhas da virtude de Santo Ignacio

em varias enfermidades, das quaes tive»

mos noticia verdadeyra.

1 5 5 Aos vinte & cinco de Julho de
mil feifeentos noventa & cinco, Archan.
gela Brembilla , mulher caiada , muyto
atormentada de dores de efíomago, que
muytas vezes lhe impediaõ a refpiraçaó,

& naô deyxavaõ fallar, contrahindo ma- actividade , que a mãy o tornou a levar à
yor dano,que remédio, com os medica- Igreja nos braços, jà quafi moribundo,
mentos naturaes } recorreo aos efpiri- & de novo repetio ao Santo as íuas laf«

tuaes, pedindo a Maria Santiílima , que timofas preces. E entaõ depois de beber
por amor de feu bemdito Filho a livraf» fegunda vez da miíagroía agua , naô fem
fe da opprefíaõ daquellas dores, que fen- outra maravilha

;
porque com nenhúa in-

fivelmentea matavaõ. E vendo que naõ duftria natural lhe podiaó abrir a boca
5

faõ de Santo ignacio, o levou à fua Ca-
pelía , & pedio ao Reverendo Chantre
Ferraria, que o benzeíTe , & déífe a be-
ber da agua tocada com a reliquia do Sã-

to.E ainda que o infante enfermo entrou
a ter algua melhoria, porque logo come-
çou a comer,& a mãy aflimeõ eíteprin*

cipio de faude o levou para cafa ; fobre-
vieraô os calores do Eílio com tanta

era ouvida,pois ain ia continuava aquel

ie feu tormento, duTe a mefma enferma
na fépublica deíla maravilha, que fe va-

lera da interceílaõ de^.Santo ignacio 5&

logo em prefença de todos cobrou a per-

feyta faude,& a cor viva do rofto , que
tinha perdido,& começando a fallar dif*

fe, que Santo Ignacio o havia curado, 8c
que logo no rmefmo ponto ceíláraõ to- a mãy o levou reítituido à vida."

das as dores,&fe levajtàradacama,âc if8 No mefmoanno do milagre re-
fora à Igreja a dará Deos. as graças , & a ferido, & nomez deJulho, Pedro Biffg-
Santo Ignacio, livre entaõ detaó tor- nendoNigrino gravemente enfermo de
mentofas dores. muytos dias,& defeonfiado dos Medi-

1 f6 Aos vinte & féis de Julho do cos , por naõ obrarem nada os medica-
rnefmo anno de mil feifeentos noventa mentos applicados para eítancar húa cõ-
& cinco, Joaõ Bautiíta Ferrari Landel- tinuada defluxáode langue

5
quando jà

fino, moleílado muyto tempo com húa lhe quenaódar o fagrado Viatico , -be-

cfquinencia. taõ vehemente, que naõ po- bendoda agua tocada com a relíquia de
dia tomar qualquer breve bebida; o ce-

lebrado Medico Ardizzo o mandou dé-
tro de vinte & quatro horas fangrarnos
braços, & na lingua : & vendo que naõ
melhorava, ordenou que fe difpuzeífe

Santo Ignacio, a quem com viva fé pe-

dio a faude, & vi ia diante de hua fua

Imagem, que lhe havia trazido o Revê*
rendo Chantre Ferraria -, logo entrou em
taõ conhecida melhoria , que em deus

para os Sacramentos, fa. neííe defamparo dias ficou decodo livre , obrigando-fe
de remédios humanos recorreo aos Di- por agradecimento ao Santo rezar três
vinos, invocando a Santo ignacio, em Padre noííos^ & três Ave marias todos

os
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rehqu.a. Porque logo ficou com mam- la
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podedeícançar,oqueaté alli naõfazia, & levar à

P
dltanba„ceyra,Snf Só

isesssk omrF ^KSsseeiss
_J?- .1!.-"!!

rcd
S° ' Pe,a. 1

u
.
al 1

í
lt:™- dc hum pequeno quadro pendente na fuamente alcançou a mteyra faude, beben-

do por alguns dias da agua em que foy
banhada a fua fanta relíquia pelo Chan-
tre Ferraria.

§• II.

Capella

162 Hum menino chamado Diony*
íio,defete annos de idade, filho de Do»
mingos Maria Rigoni , livrou de huma
perpetua aleyjão com que havia de ficar ,por fe lhe quebrar o oíTo de húa das co-
xas,dandohúa queda, denois de haver

itfo g-« Arlos António menino de padecido o accidente de gota arS
. II,Sí °f

yt0an
í!.
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h°í.Joaô Ba ' PorefP^odeoytome 2es. Edizendo oszeUa &defuamulher Maria Francifca, Cirurgiões < que ainda foldando íe Tsenfermo de hua quebradura, por meyo pedaços do oííbfem perigar no efpafmo!dainterceiTaode Santo Ignacio,a quem &febre,queerão fyLJmas ai ffifua may com particular devoção , & fé nentes, fempre havia de ficar aSoviva o havia encomendado, livrou da- íeus pays recorrerão a Droceccaa dlW
quellaoppreííaõ.Porquedepois de oof. to l|naciõ ^dtrloSS^
ferecer ao Santo na fua Igreja , o levou nuados a faude,& também a vida ar? fpara cafa, onde tinha preparado os ingre- cada na cura de fua enfcrnSdad . E íó"odientes para hum emplafto receytado paliados oyto,fc achou SeninoW &peloOrurgjao

: & quando dia o quiz falvo,femlezáo aigúa na JSTd qírSpreparar, o filho lhe difle , que o não fi . bradura do offoi & ainda Le por confe.
seííe

, porque ,a eílava íao
; & que Santo lho dos Cirurgiões,pouco confiados naIgnacio lhe havia dadoa faude defejada I quelia melhora, ordenarão que íao a£&affimfoy ,iahvrc do íeu mal,defde a daiTemuyto.amãy lhe fez duas moktasIgreja, onde forapffcrecido ao Santo. E pequenas, paraqj lhe nâ^fizeS S'efle mcfmo menino adoecendo grave- gumdinoM«n^entos^X^M«

menteemoutrotempode febres malig. indoalgíUsYezesomc^oaSífúí
nas,cobroumilagrofafaude,quandolhe vifita ao Santo ; no™|S diadafeSaquenao dará anta Uncçaõ, por virtude do E fpirito Santo, que%o d^ princi"da 3gua,&rehq uiadoSanto. ^díc^Alltíd?Sá5fe£tíSdS
cltl ^vn^
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, mulher X0Uas fuas moIetas naCapel?aT& fo*cafada, devota de Santo Ignacio, no ca- para cafa íem arrimo algum ,& de todominho, que fazia por hum lugar chama- íaõ.

S q
do a Morza, rezando no mefmo tempo 1 63 Hum furdo por nome Chriflo.algua oração offerecida ao Santo , cahio vaõ Verzino

, por ouW como pod a ascafualmente ao paliar por hua ponte no maravilhas das^ehquias de SJgnacbl
Zziij da
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j 4<$ Vida do Tatriarcha Santo Ignacio de Loycla,

da agua tocada com eilas , vako fe dos jà como de accidente de moribundo,
merecimentos., & interceífaó do Santo, Mas a mulher , & os fiihos correrão lego
íazendolhe três viíitasnaíua Capella

;
& a pedir a Santo Ignacio com rruytcsro-

Igreia,pedindclheafaudedequenecelTi* gos,& lagrimas, que lhe valtííe naquel-

tava. E na terceyra vifíta , que jà fazia la oppreílaó. O Santo os cuvio
, porque

com fé mais viva
;
porque em húa das depois de fua lamentável craçaó

, o dito
duas antecedentes havia experimenta' Carlos Franciíco íe levantou,& íahio da
doalgúa melhoria j depois de o benzer o cova,ondeca'nira,ficsndoihe fempreno
Reverendo Chantre Ferraria , & dar a braço o final da ferida do rayo ; & ioda
beber da miíagrofa agua do Santo, & to- aqucíla famiha foy dar as graças ao San
car com a fua reliquia,logo íe vio de to • to na fua Igreja com grandes demoníira»
dofenhordo uzodaquelle fentido,& fe çóes de agradecidos,
recolheo a cafa ouvindo a todos, & aos fi« 166 LauraTherefa,dedezoyto an-

nos,queentaõrepicavaõ,pcr fer o pri- nos de idade, filha dejofeph Alino, aos
meyro dia de húa novena, que todos os doze domezde Agoítodo mefmo anno
annes fe faz a Santo Ignacio naquella demil feifeentos noventa & fere , cahin..

Igreja. do de húa varanda de fua cafa febre h jjr

164, Francifco Gualterio>perigan» poço, ficou como morta , naó tanto da
dona vida por tormentos de pedra , & queda, como do fobrefalto, & improvifo
mais apertadamente aos quinze de Se- fuí!o,efcumando pela boca, & íem po»
tembrodo anno de mil feifeentos no derfallar Evindoo Cura de S. Diony.
venta & fete, recorreo à invocação de S« fi° a darlhe o Sacramento da fanta Une •

Ignacio cem tanta fé, como dòr : & logo ção;osque virão efte laftimofo fuecef -

nomeímoinfrante lançou húa pedra da ío invocarão o poder de Santo Ignacio,
groíTura de hum caroço de azeytona, com a fé de tantos exemplos de feme-
íem o ferir na fahida , & ficou livre por Ihantes foccorros, & logo Laura tornou
húa vez para fempre;& a dita pedra fe emíifalvade toda a lezaõ,que poderia
guarda em húa redoma de vidro, & he contrahir o corpo, & foy ao Santo a dar-

hum dos votos pendentes na dita Igreja, lhe as graças, & a ouvir Mifla na fua Ca-
&Capella de Santo Ignacio. No mefmo pelJa.

annode mil feifeentos noventa & fete, 16J Eftes milagre?, & maravilhofas
Carlos Francifco Piulino, Lavrador, té» mercês de Santo Ignacio, que fe virão na
do a terra de que vivia , quaíi efteriliza. Cidade de Vigevano, & forão para glo-

daporcaufade immeníidade de formi» rificaçãodo Santo Patriarcha , aífim os
gas, queaminavao;para livrar também manifeftamente milagres ,como as ma»
dodanode tão viva praga , alcançou do ravilhofas graças ,que temos centado,
Sanro efla íingular graça , logo em aca- ainda hoje faõ exemplos vivos do muy*
bando de o invocar , & pedirlhe o reme- to que Deos honrou ao feu Santo , anda-
dío contra aquelle veneno mordaz das dosjàmuytos annos depois da fua Ca-
fuas plantas, colhendo dahi por diante nonizaçáo, & nos tempos mais proxi-
abundante fruto, do qual como de pre
miíTa fez também ao Santo hua íincera

offerta.

16 f O mefmo Carlos Francifco aos
vinte & féis de Julho do mefmo anno ,
foy ferido de hum rayo, que lhe cahio
em cafa, & o fez cahir em hua cova aber-
ta pelo mefmo rayo : pareceo a todos , q

mos aos noífos,para grande gloria de
Deos, que fempre Santo Ignacio zelou

em fua vida.

§. III.

168 Tf? M trinta & hum de Julho de
Ml% mil feifeentos & oytenta na

morna pelos íinaes que indicava a boca, Cidade de Saluzzo, eftando gravemente

enfer-
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enferma a MaJre Dona Barbara Maria
Caftclh

, Religiofa do Mofieyro da ían.
rrííima Annunciação, livrou milagrofa-
mente de húa enfermidade mortal, pelos
merecimentos de Santo Ignacio,invoca-
do no feu dia, quando jà o mal da dita
Religiofa fe hia difpondo pela natureza a
tiraríhea vida. Porque começando cila
por nua toce,& febre terçã, pafiou aos
indícios de fangueíahido do peyto em
groíTa faliva, & de mais intenla febre cõ
defmayos , accidentes , falta na refpira-
ção,dòrmuyto aguda em hum dos la-
dos, jàfem falia, defeonfiadados Médi-
cos, & com muyto trabalho íacramenta.
da chegou a termos próximos de mori.
bunda na vigília do Santo Patriarcha.
Porem no feu dia depois de invocada a
fuaintercefTaõ pelas outras Religiofas
em voz clara,& pela enferma com as do
coração, por não poder fallar, penden-
do da cabeceyra da fua cama hua Imagem
de Santo Ignacio eftampada em papel
largo

5
pouco antes das oyto horas do

dia, começou a dar íinaes de algum def-
canço, no qual entrou pedindo primey.
roa Santo Ignack) com os rogos inte-
riores da alma a íua íaude-, íe effa foíTe
vontade de Deos. Eneíte tempo ouvio
hua voz clara,alta ,& alegre, que lhe ài(*
fc : Graça ? Dàgraças a Santo Ignacio. E
logo fe achou totalmente livre da dor do
lado, da fluxáo do fangue da boca, da
toce, & da febre : pedio de comer,dizen-
do que tinha fome: não confentio, que
a veítiíTem,como querião fazer as Reli-
giofásaffiítentesjnem também que ale-
vantaífem

, como havião feyto, quando
por merecimentos do Patriarcha S. Jo-
íeph cebrou milagrofa faude em outra
enfermidade. E depois de veftida , & le-
vantada por íi mefma foy ao coro junto
com as Religiofas,que fe acharão então
no feu apofcnto,& entoando eíla meíma
o Te Deumlauâamns , em acção de gta»
ças a Deos ,rcndeo também as devidas a
Santo Ignacio feu Bemfeytor, competin-
do naquella hora a admiração deita ma.
ravilha com o fefiival pela mercê recebi-
da.

Sexto.
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1 69 Em Viterbo no anno de mil íeif.

centos fetenta S? nove , eftava perigoía-
menteenfermoDomBenedicloBaldi Sa-
cerdote, Varão nobre por naíeimen o,
& illuítre por conhecidas virtudes, Cõ-
feítor,& Padre efpintual dasReligiofas
de N. Senhora do Monte do Carmo no
Moíievrode Vetre!la,&devoriflÍmo de
Santo Ignacio , & feu favorecido até a
hora da morte. Porque chegado a eíla,
depois de recebidos os Sacramentos na
vefpera de feu dia, & na mefma hora em
que elle nos dias antecedentes experi-
mentara mais agudas as dores que pade.
cia, & mais augmentada a malignidade
da febre, que era a caufa de fua mortal
enfermidade

5 appellou para aíiberalida.
de da mão de Deos, de quem o enfermo
efperavaveríereííituidoà fua faude. As
Religiofas,expoík> o Santiífímo Sacra-
mento por quatro horas, & temendo o
avifode que o bom Sacerdote morria
tomàrãoanimopara lhe efperarem mais
vida por interceffáo de Santo ignacio,
votando concordes jejuarlhe a fua vigi-
lia, &celebrarlhe afeita de feu dia com
a mefma folénidade dos Santos de fua
Ordem > fe elle,juntas também as inter-
ceííõesde Maria Santiífima,& de Santa
Maria Magdalena de Pazzi, impetrafle
da Divina Mageíiade aquella faude tão
defejada, não fó das Religiofas , mas ge-
ralmente do povo todo, para mais quin-
ze dias de vida, & devia fer por venera-
ção aos quinze myfterios doRofariodâ
Virgem*

170 Elogo arrependidas por pedi.
rem tão pouco ,augmentàrão o tempo
daquella mercê para quinze annos, &
todas continuarãocom as fuás orações
diante de Deos,& não menos os morado-
res daquelle lugar. E no oytavo dia dos
quinze pedidos a Santo Ignacio, íe le-
vantou o enfermo da cama : &efcteven.
do às fuás Religiofas como fe achava cõ
efperanças de mais prolongada vida por
benefício de Maria Sãtifíima,S. Ignacio,
& da fua Santa Madre, pedia, que aca»
baíTem de alcançar a inteyra faude.E cilas

ani.
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548 Vida do TPatriarcba Santo lgnacio de Loyola,

animadas com eíle taõ bom principio do
quedefcjavaõ , conferirão entre íi , &
ajuíiàrão, que pednTem mais tempo,que
os ditos quinze annos; mas porque naõ iri
convinháo, querendo huasniais , outras

§. iv.

A Cidade de Ravenna, &
no Moíleyro das Religio-

menos , puzeráo eíTa medida nas mãos fas de Santo Eíkvaõ, Soror Rofana Be«
de Deos , conformes com a fua Divina nedicla Viandoli, antes de ent rar no dl-
vontade. Confeguirão finalmente as d
votas Religioías ofeudeíejo; porque o
bom Padre fahio da caía íaò no dia da Af .

íumpçaódaMãydeDeos, cantando el-

las o Te Deum laudamus , & logo as ou-
viodeconfiffaõ, &exhortou a dar gra-

ças a Deos; o que também fazia no dia

de Santo lgnacio em todos os annos,que

to Moíteyro onde profeíTou , era muyro
devota de Santo lgnacio, & delle foy fa-

vorecida em duas enfermidades nos pri •

meyros annos de fua idade , livrando em
ambas domai que padecia por intercef-

faõ do Santo. E na íegunda , que foy a ;

mais perigofa , & melhorou bebendo a

agua tocada com húa relíquia do mefmo
depois teve de vida > ainda que fempre Santo, lhe fez ofFerta de hum voto de
exclamando : Heu mihi , quia incolatus prata em forma de coração , que como fe
meus prolongaws eji. E foy a fua ultima foíTe o feu fc depofitou diáte da fua Ima-
doença no mez de Julho de mil feifeen. gem na Igreja dos Religiofos da Compa-
tos noventa & quatro , no qual tempo nhia, que fempre frequentou. Eíia mef-
fempre perguntava quando era a feíia ma devoção confagrada ao Santo feu Li-
de Santo lgnacio,& ouvindo dizer,que bertador, confervou , & augmentou ià

'

íó faltaváo três dias , fignificou nas pias depois de íer Reiigiofa , expondo todos
orações que fez com as mãos cruzadas os annos em publico a fua Imagem , para
fobre o rofto,& peyto,o defejo de|chegar fer venerada das mais Religiofas, jejua,
aquelle dia, que foy ao terceyro depois
do dia doSanto,recebidosos Sacramen-
tos. E feytaaconta aos annos de fua vi

da , fe achou fer de feílenta & três &
quinze dias

;
porque juntos os quin-

do na vefpera deíla fua fefta , & fazendo >

arder aígúas velas em fua preíença,& tu-
do com aquella ternura de affeclos, de
que eraó índices eítes pios extremos,
alentados com oefpirito qile cultivava,

ze annos pedidos, aos quarenta &oyto quando fe recolhia a fazer os Exerci-
de fua idade, faz o numero dos feífenta

& três da Máy de Deos. Entrando de»
poisas Madres em duvida ,fe haviáode
continuar obrigadas ao feu voto do je-

jum^ feita de Santo lgnacio ; Religio

cios do Santo. Também em vinte& féis

do mez de Março do anno de mil feif.

centos fetenta&oyto na feita feyra àn
Semana Santa ,eftando cila em Oraçaò
confíderando nos tormentos da fagra la

fos doutos as livrarão defle eícrupulo
;

Payxaó de Chriíto,de que era devotiífi •

mas eilas para memoria de agradecidas ma,quizo Senhor correfponder ao feu
ao Santo lhe fizeraó hum quadro com a íentimentoem hum repentino defmayo,
repreíentaçaô da pratica,que o Santo fez com húa porçaô das fuás dores, ficando
a Santa Maria Magdalena de Pazzi , co- logo taõ defanimada, que íò o pulfo era
mo jà contámos. E por naõ íahir a pintu» o único índice de fua vida ; & por ter
ra com o primar defejado , a Priorefa do commungado na manhã daquelle dia,naõ
Mofteyro mandou fazer outro de agra- fe lhe adminiftrou o fagradoViatico,nem
dopara todos, onde fe fvê Santo lgnacio ella efíava com os fentidos neceífaríos
na poftura de quem le defagrada da ter- para os receber.Foy depois crefeendo o
ra , pondo os olhes no Ceo, aliudindo ao mal de tal forte, que toda a parte efquer.
que o Santo dizia muy tas vezes ; §uàm da do corpo ficou perdida , & como mor-
fordettellus, cum Calum afpicie. rasurando por mais dehum mez aqueííe

fatal
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fatal eftupor, & nem podia dar hum pai terceíTaõ , bebendo da agua benta com a

ío femfer ajudada das mais Reíigiofas , fua relíquia. Mas porque primeyro fe

repetindo fe osdefmayos,&comellesas havia deconfeífar,&commungar,como

dores, & no que foy o ultimo (e defcon- lhe haviaô dito, & ella naô fe difpoz com
fiou defua uda,pornaõ obrarem quan- efta preparação por defcuydo,ou falta

tes remédios fe applicàraõ por receytas de inteyra devoçaõ,naõ alcançou do San.

de Médicos, & Cirurgiões. to a mercê pedida para alivio do feu mal,

172 Dcraclhc no tempo defle cuy- mas antes crefeendo mais a fua força,

dado húa relíquia de Santo Ignacio, que chegou a veríe às portas da morte. E
venerou com os finaes externos , & naf• nefte tempo emendando o erro paífado,

eidos do coração j & dizendolhe as Re» fe confeíTou, &commungou , & beben-

ligiofas aíliítentes > que invocaffc tam • dooutra vez da mefma agua da relíquia

bem a interceíTaó de outros Santos , para do Santo, logo fe vio livre de toda a op«

íe valer do leu favor , reípondeo , que jà preífaõ daquella dor, & das mais moíef*

tinhs pofto a fua confiança nos Santos, das,que com ella padecia , reconhecen-

& na Virgem Santiffima , & no feu San» do a divida delia graça , impetrada por

to Ignacio* E parecendolhe, íem eflar

dormindo, que a chamava húa Religiofa

fua confidente, jà defunta,por nome Al»

ba Cecília Arrijoni, & que lhe dizia por

três vezes : Ejíà alegre , porque piraras :

ultimamente com clara,& levantada voz veis dores de pedra, &jà dífpondo fe pa.

lhediííe -.JESUS,& Santo Ignacio , le- ra morrer,em bebendo da agua benta cõ

Vântâte, queeftasfa: logo fe levantou, & a relíquia de Santo Ignacio, aquém pe.

vio a Santo Ignacio no habito de fua Re* dia com muyta afflicçaô o alivio de taõ

ligiaó, com femblante alegre, & fuaviffi- cruéis doresj logo em lhe entrando a mi-

ma preíença, olhando para ella, £k fentio Iagrofa agua na boca,fe achou fem o cor*

viva toda aquella parte docorpo,que ha- mento que elías lhe davaô , levantando*

via eftado mortal, dizendo em vozes ai- fe pouco depois muyto agradecido a S.

tas ,& agradecidas : Oh meu JESUS! Ignacio, de quem jà em outro tempo

Oh meu Santo Ignacio ! efíou acordada, havia alcançado outra graça , por lhe íi-

efioufã! Com efta admiração fe alvoro» vrar da morte a hum feu filho cafual-

Santo Ignacio.

1 74, No mefma anno de mil feifeen-

tos feífentack nove, & no mefmo Mo "te

Santo , Mauribio , filho de Francifco

Maurício, atormentado com intoíera-

çoutodooMofteyro,& guiando a to-

das às Rcligiofas,que a foraó ver, como
refuícitada ao feu apofento, tomou o ca-

minho para o Coro5
& dado todas a Deos

mente precipitado com evidente perigo

devida.

iyf Na Corunha, & no mez de

ayodo anno de mil feifeentos noven-

Author de taõ grande maravilhadas de- ta & oyto , havia perdido a vifta húa

vidas graças com a foíemnidade do Te mulher, vivendo a íTim cega muytotem-

Detmtatidamus, graúdcíivàò também a po, mas fempre encomendando fe a San-

Santo Ignacio com as fuás,pela poderofa to Ignacio com a efperança , & fé de q
intercefíaõ naquelle milagre taõ mani- havia de fer ouvida, & chegar a ver por

feíio, & para tanta gloria de Deos. fua ínterceífaó. Ê fonhando húa noyte,

173 Em Monte Santo da Marca no que pedia ao Santo a vifta para os feus

anno de mil feifeentos feífenta & nove , olhos, fe efta foífe a vontade de Deos ,

Laudacia , .filha de Sebaítiaõ Cicione, logoem acordando vio como olho ef*

fentindofe morrer de húa aguda ponta- querdo hum grande refplandor , enteru

da fcbre o coração , recorreo a S. Igna. dendofer jà principio para ver de am«

cio^lo remédio com que foccorreato» bos. Etomando nas mãos húa Imagem

dos osaffíigidos/queinvocaõ a fua m« de Chrifto crucificado? lhe fez a fua pe-

tição

iM<
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ti$aõda viítainteyra,pelos merecimen*
tos de Santo Ignacio ,fe aíiim foííe ícr»

vido. Odefpacho foy ver logo curro
refplandormais vivo ,& ficar com repê*

tina vifta em ambos os olhos, is affim fa»

vorecida de S. Ignacio, foy logo à Igreja

dos Padres da Cópanhia dar ao Santo as

graças pela milagrofa viíta , que lhe ha-
via alcançado de Deos, perfuadindo a

todos , que pediííem a Santo Ignacio
quanto quizeíTem, porqueatodos ;&em
tudo os havia de foccorrer,& o haviaõ
de achar.

176 No anno de mil feiícentos &
noventa aos tre^e deMayo, na mefma
cafa onde nafceo Santo Ignacio , paliada

jà hoje à dos Marquezes de Alcanhizes,
& por íua liberalidade ao domínio dos
Padres da Companhia de JESU, onde
temhumCollegio ,& fumptuofo Tem-
pio confagrado ao meímo Santo , como
jà temos dito, foy vifio hum prodígio-
fo milagre neíia forma. Baucifta Garcia,
filho de Joaõ Garcia , & de Marianna de
Cianis, paíTados jà cinco annos de oppri-
mido com húa alcyjaõ total de todo o
corpo, íem poder elíar em pé,nem andar,
& íó eftribado nos cotovellos dos bra-
ços ,& joelhos, como remos , fe podia
mover de hum lugar para outro, quando
fe via obrigado a fazer efte movimento.
E ouvindo contar muytos exemplos de
faude milagroía, alcançada por intercef»
íaÕ de Santo Ignacio no íobredito Tem.
pio de fua Cafa , prometteo aconfelhado
pelos devotos do Santo , fazedhe húa
novena do modo que pudeífe, visitando
a fua Igreja, &pedindolhe a faude de q
carecia havia tantos annos. Porém íeus
pays,affim por falta de viva fé, como
por repugnância natural de adminiítra.
rem aquellas breves jornadas , confenci-
raò na obrigação de feu voto violenta»
dos,& defcuydando fe de o ajudar no
cumprimento do dito voto, fuppnoeíre
defeytoa charidadedofeu Paroco.Que-
riaDeos, que para mayor gloria do íeu
fervo, vi (Tem todos por tanto tempo ao
mifcravel aleyjado ir arraftando à pre-

nto ignacio de Loyola,
fença do Sáto,& diante do feu Altarcho-
rar,& pedir o alivio de taõ pezado mal,
paíTados jà fetedias íem elle ver o bem
queefperava, mas íempre confiado na
mefma efperança. Entrando pois nooy-
tavo dia , & ultimo de fua lamentável
fupplica, fentio taõ agudas dores nos
meimos membros a!eyjados,que aos feus
clamores acodio hum Religiofo da Có.
panh ia, que entaõ eftava ouvindo de cõ.
Mâò a alguns penitentes, & o animou
ao fofrimentp, dandolhe a beyjar, & to.
car a relíquia de Santo Ignacio,que efta-

vanomefmo Altar,& voltou logo para
o feu corafeiííonario a continuar com a
adminiítraçaõ do Sacramento da Peni-
tencia. E naò era bem acabada húacon.
mTaõ, quando ouvio repetidos brados
do mefmo aleyjado j porque o martyri-
zavaõ dobradas dores , & chegando fe a
elle , naó deyxou de lhe aconfelhar os
actos da paciência , fazendo no mefmo
tempo algum reparo na defentoaçaõ dos
feus gritos, por lhe parecerem mayores
do que poderiaó fer as dores de que fe
queyxava

5 mas ainda aífim chegou a con-
íiderar fe o abfolveria. Vio entaõ que
aquellas dores naó eraó para matar, por >

que nafciaõ dos nervos , que cirando até
alli encolhidos, começavaó a fe ireíten-
dendo, &com tanta felicidade, que logo
fepozempé,moveoosbraços , andou
pela igreja, proftroufe diante do Santo,.
& deulhe as graças , & foy para cafa acõ-
panhadode todos os que viraõ taõ pro-
digiofo milagre, Coando no mefmo tem-
po os repiques dos finos , para gloria de
Deos,& de Santo Ignacio. No anno de
miífeifcentos oytenta& cinco, em Bra-
gança, húa donzella nobre,& honefta, &
fediiTermos fanta, confideradas as fuás
muytas,& grandes virtudes,naõ falta-

remos com a verdade necelTaria à fé hu-
mana. Era o íeu nome Joíefa de Macedo,
que por nove annos continuados toma-
va o breve defeanço da noyte fobre a du-
ra terra, compofta a cabeceyra de pe«
dras,paos,& efpmhos, dando muytas
horas àOraçaó, enfanguentando-fe com

cruéis



cruéis difciplinas, atormentando-íe com
perpétuos cilícios , & attenuar.do íe cõ
rigoroíos jejuns de paômuytobayxo &
a^ua, com algúa IeviíTima porçaó de limi •

tado alimento. E rendida jà a fua fraca

natureza a tanto pezo de penitencias,

contrahio hua grsviíiima enfermidade,
chegando a naõ poder confervar no ef-

tomago a fubítancia de algum mantime-
to por três annos , defefperados jà os
Médicos da recuperação da fua faude ,

por falta de forças , que pudeffem coo-
perar com os remédios. íífíando aíiim

enferma appeteceo em dia de Sáto Jgna»
cio húa pequena parte de paõ, que fo-

braíTe da mefa dos Reiigiofos, a qual lhe

mandou o feuConíeííor, que era hum
noífo, & a ouvia de confifiaô todas as fe«

manas :& logo em goífando aquella, que
bem íc pôde chsmar relíquia depaõap.
petecido , naõ fó toda confervou o efto.

mago, mas todo o mais fuftento , com
que depois fe alimentava. E confiou por
experiencia,que tudo o mais que comia,
fem primeyro goííar algúa partícula da-

quelle paõ, no mefmo mílante o vomita-
va. E ítfo mefmo fuecedeo a húa Reli-

giosa Benedidina,quaíi morta por hum
cruel faftio

;
porque chegandolhe húa

minutiííimapartedo mefmo paõ, man-
dado peia dita Jofeía , livrou logo do pe-
rigo da vida,& do fsfrio,que a matava,
recuperando inteyra faude.Aeíles dous
milagres íc feguiraô logo outros dous
em tudo femelhantes

;
porque com outra

reliquia daquelle paõ,adminiftrado pela

mefma virgem Jofefa a hum pobre enfer-

mo de continua febre por tres annos,
efta o deyxcu repentinamente. E pela

participação de outra partícula do mi!a-

grofopaô, húa menina, que tinha o rof-

to cuberto de lepra,logo em o goftando,
fe vio limpa , fem rafto algum mais no
rofto, daquelle afquerofomal»

«©§§©>
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CAPITULO XXVIII.

Continua a mefma matéria da âiverfidade
de milagres de Santo Ignacio.

*77 A Hum moço de poucos an»

4% nos,&detodoa3eyjado,na.
tural de Azcoytía, que por miíericordia
o tmhaã no Hofpitai havia fete annos
fem fe poder levantar, mandou dizer o
Padre GamboaReíígíofo da Companhia,
( & devia fer por inípiraçaõ de Deos}
que fe animaííea fazer húa viíita ao Sã-
tuario de Loyola , confiando na inter-
ccíTaó de Santo Ignacio, para lhe alcan-
çar de Deos a faude. Cuydava o dito Pa.
dre Gamboa com íeu muyto zelo do cul«
to, & ornato do Santuário da Cafa de
Loyola , & acodia com igual charidade
aos enfermos , & compadecido em húa
hora do miíeravel aleyiado, intentou le-
vallocomíigo àquelíe Santuário, & pe*
dir a Santo Ignacio, que o hvraíTe da fua
enfermidade,& aíeyjaôde tantos annos-
Teve avifo oenfermodeíle piedofoin.
tento,& diífe : Eu naõ me poffo mover ,
mas baila que o mande o Padre Gam-
boa. Chegando pois o Padre , & dando •

lhe duas moletas o alentou a confiar na
interceílaõ de Santo Ignacio,& logoalli
teve bom principio a /ua milagroía fau-
de

}
porque fem íer muyto ajudado fe

começou a veílir, o que antes naõ faza :

& jà veíiido animouíe a andar fobre as
duas moletas, vindo foccorndo pelo Paw
dre, & outro charitativo, que o levàraõ
no meyo , & defíe modo fubio o monte
deS.Joaõ. Defcançando aqui hum pou-
co o animou o Padre a experimentar fe

podia andar com húa íó moleta , ajudado
pelo Santo, & elleo fezaflim , vendo fe

jà menos neceílitado de ambas. E como
a fé,& efperança hiaõ crefeendo , a aky*
jaõhia diminuindo; porque depois de
chegar até a porta de Loyola arrima o à

fira

Ml
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55^ Vida do Tatriârcha Sa
fua moleía, pode fubir a efeada, q guia

para o Santuário,, dando a Deos muytas
graças por (e ver ir fempre melhorando.
Finalmente depois de entrar na Capeila,

& fazer craçaô ao Santo, detendo-íenel»
la hum breve cfpaço de tempo , íe achou
de todo livre do íeu mal:& jà fem a fe»

gunda moleta ajudou a Miíla ao Padre
Gamboa, & voltou para Azpeytia cor»

rendo , Sc deyxando ambas as rnoletas

pendentes na Capella do Santuário , on-
de ainda hoje íeconferva hú& 3 porque a

outra levou húa fenhora de Azpeytia,
que eftava meyo aleyjadaj& cobrando có
eils faude a confervou como relíquia.

178 Semelhantes a eííe maravilhofo
fuccerTofaõosdouà feguintes ,&o pri»

meyro ainda muyto majs novo, porque
foyviíto em quinze de Julho noanno de
mi! feifcentos oyrenta <k quatro. Pedro
Coita da Fregueíh Parochial de Orraf-

tilha, enfermo por muy tos annos de ciá-

tica, fem melhorar com todos os remé-
dios naturaes, indo com muyto trabalho

ao Santuário de Loyo!a,depois de ouvir
algúas MhTas , & fentindo mayores do-
res, que outras vezes , rogou a S. Igna.

cio,que fe compadeceíTe do feu trabalho,

& de repente vio , que citava faõ
; porq

levantando fe , começou logo a and^r
fem dor, & fe recoíheo a íua caía fem raf»

to algum do feu ma!.

179 O outro fucceííò he de hum
Cirurgião muyto tempo manco da roaõ

direyta, femlhe valerem todos os remé-
dios da fua Arte I & depois de julgado
por incurável, prometteo hua Novena
ao mefmo Santuário. E fahindo delle híí

dia depois de fe encomendar ao Santo,
no caminho fe vio faõ , & aílim chegou a

fu a ca fa,& continuou a exercirar o feu
officio, admirando a todos a fua impro-
vifa melhora, para gloria de Santo Igna-

cio a quem apedio.

180 Noanno de mil feifcentos fef-

fenta & cinco, pregando nas tardes das
Domingas da Quarefma o Padre Joaõ
íautiíta de Santiago ,Reytor do Coile*

gio de Azcoytia,na porta da fanu Gafa

nto Ignacio de Lôyola,
de Loyola, boje aílim chamada ,para fe

dar mais eípaçofo lugar aos ouvintes ,

fez na Dominga de Ramos hua pruden-
te,&amorcfaqueyxa ao auditório, no-
tando aos moradores das duas Villasde
Azpeytia, & Azcoytia de menos devo*
çaó ao Santuário de Loyola , fendo San-

to Ignacio íeu natural: &authorizou ef=

te feu pio reparo corn os fervorofos con .

curfos de outras partes , para venerarem
qualquer Imagem fua. E voltando fe pa-

ra o Santo com a influencia da mefma de.

voçaô encomendada, que naõ íem myf-
terio lhe guiava o difcurfojdiíTe voltado

para o Santo : A caufa,fantiflimo Patriar-

cha, da falta deíla devoção naõ fera que
fe cfperava, he porque vos naó obrais na
voffa Pátria as maravilhas que fazeis

nas outras partes: & aílim vos peço com
a confiança de filho voífo,& defeulpada

com o pio motivo defíe meu rogo publi-

co, que mollreis na voíla terra o muyto
que podeis com Deos nas alheyas,para

que favorecidos aílim os voíTos naturaes,

crefça tanto a fua devoção , quanto vos
quereis que a gloria de Deos fempre feja

a mayor. £ logo na noy te da quinta fey-

ra feguintequiz o Santo correfponder a

efla aíFecluofa fupplica do devoto filho

com húa maravilhofa luz, que cercava

toda a caía de Loyola,& taò viva, que fe

deyxava ver em muyto longa diítancia,

de todos os que na coftumada prociííaô

daquelle tempo a eítavaõ admirando cõ
húa complacência muy gozofa. E dando
os mefmos na manha do feguinte dia o
devido louvor ao Adminiftrador da

fanta Cafa Dom Francifco de Letanra,

pelofefliva! adorno com que havia ob-

fequiado a Santo Ignacio , refpondia el»

le,cuydandoprimeyro que era fuppoí-

to o applaufo com que o lifongeavão,que

em tal hora não havia em caía quem íe

defvelaíTe para acender aquelles fogos,

por fer então o tempo do fomno neceíTa-

rio aos que nella eflavão. Averiguada

depois efta maravilha por rnilagrofa com
juífiiícaçáoauthentica , ordenada pelo

prelado daquella Diecefí , mandou o P.

Rcytor,

w
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Rf ytor,que ella fe flzeííe lembrada cm
hum quadro cie primorofa pintura ; &
-km duvida , que logo entaò,& depois
nos cempos futuros , poderiaó entender
os naturaes do Santo,que naó íò na fua
terra ,& na íua Pátria, mas cambem na
fua cafa, queria Deos queellefoííe Pro-
•feta. O Admmilirador Dom Francifco
de Letanta, julgando fer gloria para San.
to Ignacio,quea fua Caía celebraífe com
luminárias a folemnidade da noyte da-
quclledia

5aopaííardaprociíraõ,fez ace-
der tantas luminárias, quantas pudefiem
cercar a cafa toda por todas as partes,em
que pudeífem fer viftas. E louvandolhe
todos o aflumpto no outro dia

; logo lhe
diííeraõ ,que naó tinhaò comparação as
luzes daquella noyte cora as do anno
paliado; porque as do anno prefente po-
diaõjfer contadas pela feparaçaõ que fa«

ziaô húas das outras , & as do anno paí*
fado compunhaõ hum fó efplendor , &
continuado íuminoío nunca até alíivií»

to. Foraô fe depois feguindo outras
maravilhas na fanta Cafa de Loyola , co-
mo em hum dos mais celebres Santuários
de Hcfpanha j 5c era viíkado de innume-
raveis peregrinos , principalmente no
dia da feita de Santo Ignacio, &; em todo
o oytavano. E por naõ fer capaz a fua Ca-
pella, para nella fe recolherem todos ,, as
Mulas fediziaõ fora da porta , onde fe

ouviaõ juntos os louvores dados a Deos
no feu Santo, depois de fe terem ouvido
pelos caminhos, & eíkadas nas devotas,
& fueceffivas praticas dos pios Romey-
ros, quando a cila vem : &• quando fe voí-
taõ,aindahemayora devoção

, porque
kvaô recebidos muytos favores efpiri*
tuaes , & vaô determinados muytos a
emendar as vidas , & fazer penitencia
por feus peccados, & a feguir as infpira

s

ções , que lhes parece cítàiníinuando o
Santo com a exhortaçaõ viva pelas vozes
mudas das mefmas paredes da fua cafa.
Até fora de Hefpanha vem muytos em
peregrinação a vificaraquelle Santuário,
experimentando em fuás almas os mef-*
mcspiedofoseííeytos : & contaô, que

Sexto. ^
alguns Francezes chegarão a levar por
relíquias os ladrilhos antigos da cozi-
nha, & que desfey tos em agua, como tã •

bem lançados nella algúas pequenas par-
tes de algúa madeyra da mefma cafa , fo-
raó remédios promptos para muytas
enfermidades.

181 E naó íó a devoção do Santua*
rio de Loyola lhe fazia venerada a Caía ,
mas também os favores , que nella rece-
biaó os enfermos, a publicavaó felicifS •

ma
;
porque na cafaria deAldataiz, que

he da mefma Cafa, teve mais vida hum
menino jà moribundo em bebendo a
agua , que haviaõ tocado alguns pedaci-
nhos de pao cortados da cadeyra chama-
da do Santo por ter nella pregado. E en.
fermando o mefmo menino, paífados aU
guns atinos, & cegando por violência da
mefma! enfermidade , o Padre Gamboa
animoiíaopay a ter confiança no mefmo
Santo, que lhe havia dado em outro tem-
po a vida, para agora lhe dar a viíia. E
chegado o dia do Santo, lhe mandou o
mefmo Padre para comer a coftumada ef-
mola de todos os dias, & com ella hua
pequena porção de caldo, para que o be-
beííe com devoção por ir da Cafa do
Santo, & na mefma hora em que fe apro-
veytou da efmola, jà confiderada como
relíquia, cobrou o menino clara viífcu E
não lóeíic cego foy hum dos favoreci,
dos na Cafa fanta de Loyola, mas outros
muytos enfermos com femelhantes mi.
lagres,quedeyxamos por defpidos de
algúas angulares circunftancias.

§> II.

1

Uma nobre Matrona da Ci-
..
dade de Cuenca no Reyno

de Navarra"vendo que lhe morria hum
filhinho, fez delle oíerta a húa Image m
de Santo Ignacio, pedindolhea vida ,fe
ella lhe fofíe de conveniência necefía-
ria. E o Santo com rofto repentinamente
cercado de luz, parecendo que abria os
braços para tomar o menino,& que t am
bem os chegava o infante para os abra.

Aaa çar
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5 5 4 Viàa, do Tatriarcha Santo Ignacio de hoyola,

çar com os do Santo , efpirou deyxando celona , que lidava com muyto penofoi

os da riíãy,para com a perda da vida tem -

poral ir aíuaditofa almaa gozaraeter-

na,no que moftrou o Santo,que por ven-

tura lhenaõ íeria conveniente a ourra.

183 Em Lima hum graviffimo Reli-

giofo da fagrada Ordem de S.Domingos

accidentes depois de ficar aleyjada por

cahir de hum lugar muyro alto , tendo jà

chegado a hora, que havia de ler a da fua

morte,com húa relíquia de Santo Igna-

cio livrou delia, & daquellas oppreíFóes

de fua vida. E no mefmo Convento de

Frey Álvaro de Molina, tolhido de pés, Barcelona duas Religiofas da mefma Se«

& mãos, & também taô impedido na for- raíica Ordem livràrãodo mal de efqui.

marura das palavras , que íe naõ deyxa» nencia , que as trazia atormentadas, pela

va ouvir , mais que fódos que muyto interceííaõ de Santo Ignacio , & a nua

chegados lhe faziaõa converíaçaõ , me. delias por nome Archangela Alemania,

receo haver de Santo Ignacio o remédio appareceoo Santo em íonhos , & açor*

para todo cite eítrago de faude. Depois dando fe achou com a defejada faude. A
de ter lido a lua vida ficou taõ devoto húa Religiofa de hum Convento de Sici»

íeu, que fe obrigou com voto a jejuarihe Ha, que fe queyxava de fecuras de efpirj •

a íua vigília , 6c fazer delia cornmemo' to no coração, & pedia a remédio para ef-

raçaó nas Matinas, & Laudes no Oííicio ta defconíolaçaõ a Santo Ignacio , appa»

de todos osdias,conlervando húrpia,& receooSanto, & IhediíTe , que cedo vi«

devota afTeyçaõ à Companhia deJESU. riáo Religiofos da Companhia àquclla

E chegando o pomo de o ouvir Deos Cidade,& lhe diriáo o que devia fazer,;

pelos merecimentos do feu fervo Igna- para lhe fer frutuofo o exercício da Ora*
cio, na oy ta va de todos os Santos do an» ção. E a outra, que padecia o mefmo mal
no de mil feifeentos& fete lhe influhio de eíterilidade de devoção , encomenda»
com húa infpiração tão alentado impul s do-fe a Santo Ignacio, íubio a tão elevai

fo de Te levantar, que logo le poZem pé, daaffluenciadeeípirito, que chegou a

cítendeo os braços,& andou comdefcm- fever por duas horas tranfportada em
pedida lígeyreza nos pálios por todos os Deos. E bem fe entendeo, que S.Ignacio

clauftros do Convento,& defceo à Igre- para com feus filhos não devia de fer me-
ja a cantar com a CommuniJadeo Te Deu nos prompto nos foccorros de efpirito,

laudamus -, & no mefmo tempo fe vio li- pois fobrandoo feu para todos os alhe-

vre da prizaõ da lingua , íaHandocom yos, não havia de faltar ao amor dos pro.

vozes claras , & limpas , fempre muyto prios :& deita verdade íaõ vários os ex •

agradecido a Santo Ignacio» emplos, & fe devem fuppor entendidos,

184* Tem-fe advertido, que Santo & que por ferem os meímos os não da-

Ignacio depois de marto,& jà glorioío, mos efentos. A húa Beata da Ordem de
taõ inclinado ccrrefponde à charida-

de dos filhos de qualquer das fagradas

Religiões, comoo fazia quando vivo. E
deita verdade nos lembramos agora nef-

S Francifco chamada Maria de Aleva ,

porquea viaõ muyto afflícta no íeu ef>

pirito, lhe deraó para remédio deita fua

pena a invocação de Sanro Ignacio,& em
te lugar da Hiítoria de íua vida de dous húa hora defta* fuás afflicçõss , lembra
exemplos, para fazerem numero com os dadoconfelhoquelhehaviaõdado , di-

mais. Húa Religiofa de S. Domingos,taõ zia na oração, que fazia diante de Deos :

enferma noConvento de Bibona,como o Santo Athanaíio ajudayme diante do Se.

Rcverendiflimo P.Fr. Álvaro de Medi- nhor, para que me alivie deitas tribula>

na,mereceoaoSãtoamefmafaude,obri» ções,queeírou padecendo. E logo ou-
gando fe também com voto a jejuarihe a vio húa voz,que lhe dizia : Naõ fe cha*
fua vigília , & commungar no feu dia. ma Athanafio,fenaõ Ignacio,&naõ du-
Outra Religiofa de S.Francifco em Bar* vides,que alcançaras (como alcançou) o

q pedias a Deos* $.111.
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§. III. pedindolhe a faude com hum voto que

fez de ir a Roma vifltar o feu fepulcbro,

S innumeravds enfermida» & levar hum cirio para arder no feu AI
dcs de que livrarão enfer- tar , & fez tudo o que prometteo por

mos íem numero por merecimentos de haver do Santo a faude pedida pouco de-
Sarto Ignacio, & virtude de íuas reli- pois da offcrta defeuvoro. Húa vizinha

quias, nos davão matéria muy larga à de Gandia tolhida em hum dos joelhos,

ncíTa erudição ,fe com ellaquizeífemos & forrendo nelle; agudifíimas dores por
fatisfazer à devoção,& p;a curioíidade tempo dehum mez,encomendando fe a

dos quelheíabem o nome. E ainda que ' Santo Ignacio, lhe appareceo húanoyte,
não daremos toda a noticia de todas ef- & lhe ouvio dizer, que a vinha curar, &
tas maravilhofas reftituições da íaude^ôc na manhã do feguinte dia fc levantou li.

vida , lembraremos as que bailem para vre das dores ,'& da caufa delias , & foy
gloria do Santo , íem o defagrado da ef» à Igreja a dar as graças ao Santo,

tendida efcritura. 187 Muytos feridos de peite na
186 Publicado o Jubileo da Beatifi- Cidade de Burgos, bebendo da agua to-

cação de Santo Ignacio no anno de mil cada por húa relíquia de Santo Ignacio,

feiícentos 6c nove,queyxando fe ao San- livrarão do mal daqueile contagio. E no
tohumaleyjado , de que no tempo em q anno de mil íeifcentos & trinta foy ac a

todos corrião para feítejaremoapplaufo clamado Patrono de Bolonia por livrar

daquellaíua bem merecida honra, elle eíta Cidade do meímo contagio media,
tão pudeffe moverfe fem o penoío en* te a fuainterceilac.Eeíta fortuna tive-

coito das fuás moletas , logo pode andar raõ outras povoações também infectas

íem ellas , como os outros em acabando coma mortal epidemia, pedindo todos a
a fua propoíta, que ainda não era intey • Santo Ignacio, ou diante das fuás Ima
ra petição da faude > de que neceííirava , gens,ou com os rogos do feu patrocínio,

masfó húa infínuação do feu remédio. & remédio contra o maligno mal. Hum
Hum Índio íem hum dos olhos, que ha Cónego em Cabo*Verde chegando às
via perdido no encontro de hum pao,cõ portas da morte , por fe lhe atra veífar hú
o toque de húa Imagem de Santo ignacio oíTa na garganta 3 & lançar pela boca o
fobre a cabeça , & rezando hum Padre fangue da ferida aberta pelo meímo of
noíTo,&hua Ave Maria por três dias, no fo, íem poder jàfallar, com o toque de
terceyro fe vio com o olho reítituido húaeftampa de Santo Ignacio lançou o
ao feu lugar, & com o ufo de fua viíh. £ oíío , & eftancando íe o íangue farou a

húa cega de ambos os olhos em Gandia ferida, & livrou do. perigo evidente da
ao terceyro dia dehum novenario pro- vida. Semelhante foy a maravilha de húa
mettidoao Sa«nto, cobrou a vifta intey» relíquia do Santo por haver livrado hú
ra. Não fóvifta clara nos olhos, mas ta. menino da oppreíTaõ que lhe dava húa
bem faude perfeyta alcançou por inter, efpinha atraveííada na garganta , íó com
ceíTaõ de Santo Ignacio húa Religiofa o toque da íanta relíquia. Húadonzelia
enferma da fagrada família de SFrancif. anguítiada com hõa efquinencia : hum
co, quando jàeftava facramentada cem Cavalheyro atormentado com a dor de
a fanta Uncção , fó lançando pendente pedra com retenção de ounna jà corrup.

fobreopeyto húa relíquia do Santo. Hú ta, & recebidos todos os Sacramentos:
Cavalheyro em Viena de Aufíria , meyo hum velho também jà facramentado por
aley jado por húa cafual queda , & grave- ir perdendo a vida pela mefma, & outras

m ente enfermo por húa apoíiema , que femelhátes enfermidades juntas/odos eí-

Iheíobreveyo depois da aleyjão,eftando tes enfermos cobrarão faude,& livrarão

para morrer recotreo a Santo Ignacio , da morte por interceífaõ de S> Ignacio..
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5 5Ó Vida doTatriarcha Santo Ignacio de Loyola,
188 Húa das Matronas de Gandia duvida fc mataria ,fe o na5 fobjugafTem

com quatro annos de gotofa, & húa cha quatro peffoas. Vez houve , em que fa-
gaencanceradanopey(o;DorjaJoannade zendo a mãy muyta força, para lhe le-
Aragaô,Duqueza da terra nova , açor. vantar acabeça do chaõ , cila nem fó,
mentada com crueliíTimas dores por oua. nem ccompanhada com outras forças
tro mezes: outra Matrona Romana, pa» dos que a quenaõ ajudar, podiaõ com o
decendo o quotidiano martyrio de hum pezodaíua cabeça. Em outro tempo Ie-
canero fobre o peyto : outros enfermos vantando os pés ao alto , fuíkntava taõ
de hydropdia,de tabardiíhos,de cezões, fortes as pernas,que lhas naô podiaõ do.
de eryfipela, de parleíia, de opilações , de brar, ainda pondolhe fobre ellas húa pe-
febres malignas, & outros males meu zadacouçoeyra com féis braças de com.
raveis, fó pela interceffaõ de Santo Igna- prido,& nas duas pontas affentados dous
cio livrarão da confíernaçaõcaufada por homens, para lhe acreícentarem opezo.
elles, favorecendo o Santo a todos por Fugiaò de lie os Médicos, & também os
diverfos modos , ou invocado , ou por E xorciftas , quando fe cuydou,que efta-
virtude de fuás relíquias, ou pronun- va endemoninhado; porque a todos mor*
ciadoo leu nome, ainda que por aquel» dia,& afugentava com couces. Naõ íe
íes que fó depois de o ouvirem dizer a deytava , fenaõ depois da meya noyte,
outros , chamavaõ por elk. nem comia mais que algúa fruta ; & aífi tn

i8p FallandonòsneílaHiftoriada tinha o corpo todo moido,& debilitado,
vida de S. Ignacio dos milagres da agua movendo a compayxaõ a quantos o viaõ,
beta co mas fuás relíquias; deyxàmos de principalmente a feus pays.
individuar muytos, por ferem de mate- 191 Por confelhoentaódosMiffio.
ria idêntica, fem circunftancias, que os narios , recorrerão elles a Santo I«na«
fizefíem diverfos, Mas porque nos veyo cio, & ao remédio da fua agua benta*', &
eícrito hum,que pede efpecíal noticia , a húa íua Imagem. E o enfermo , como
aflim por fua diíícrença , como pnr naõ íentindo fe opprimido com fuperior for.
fer da mayor antiguidade, o lançamos ça, depois de bebida a agua, & tocado
aqui também em íubftancia , &naô com com a Imagem,começou a huyvar como
todaaextençaõ. caô,&tirandocomfigoaochaó, naõha-

190 No anno de mil feifcentos oy- via quemíhe pudeííe chegar por temor
tenta & quatro,andando em MiíTaõ dous das íuas mordeduras, couces, & punha»
Reíigioíos da Companhia, viraõ naCi- das , & ficou como morto; hum feme-
dade de Forlí a hum menino de quinze lhante ao endemoninhado , de que falia
annos por nome Jacome Setti , que arre- S. Marcos : M*ltitmdifcerpens.& fatftis
batado de húa interior fúria muytas ve« velut morttms. Até q começarão a obrar
zes fearremeçava em terra,& nella jà fe os merecimentos de Santo Ignacio, de-
fixava com tal pezo, que o naô podiaõ Ic pois de o tocar a fua Imagem no peyto ,
vantar, ainda as mayores forças jjàtor- & a ouvir húa oraçaõ feyra ao mefmo
cendo o corpo com movimento quaíi de Santo

;
porque logoperdeoas fúrias,&

víbora ;& tal vez pregando acabeça no naõ ceifava de abraçar aos pays, & bey.
chaõ, & levantando os pés , parecia que jarlhes as mãos ; & dizendo finalmente :

íeeítendia, fcarcovava. A quantos fe E ílouíaõ depois de invocar a S- Ignacio:
lhe chegavaõ mordia,& quando naó a íí & foraóaspnmeyraspalavras,quefelhe
mefmo : em outras horas inveftia a todos ouvirão : & paííados três dias foy à Içre-
com repetidas punhadas

; outras vezes ja dos Religiofos da Companhia a"dar
íe lançava no fogo , & queria precipitar- graças a Santo Ignacio, ouvio MiíTa no
ie pelas janellas da cafa,&em hum poço; feu Altar, & lhe ficou dcvotiffimo

, &
& levado por algum deftes impetos,fem os pays agradecidiflimos : & todos os

que
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que ifto viraõ , também Icuvàraõ a Dcos
tm Santo Ignacio.

19: Quanto até aqui temos dito da
glorificação de Santo Ignacio nos feus

milagres, naõ hc tudooque pudéramos
dizer, fe foefte fofle o argumento para

aefcriturada íua milagrofa vida* Mas
porqueo aíTumpto, cm que difeorremos,

naó he fó da fua gloria em quanto glori-

ficado por Deos , mas também em quan»
to íeu glorificador , foy necelTario fc-

guirmos a Santo Ignacio convertido,
çonvertendo,perfeguido,& também glo-

rificado: porque em todas eftas coníi-

derações de lua vida tinha matéria a nof«

U penna, & havia proveyto na minha de*

Sexto.
çç7

voçaõ.Refta agora para coroa defta obra,
moitrar a Santo Ignacio retratado

j per*
queosAuthorcs de fua vida, logo de-
pois de lhe efereverem a morte , paíTaõ a
defereverlhe a efEgie. E ifto que todos
fazem lançando em hum quadro eferico
a fua imagem, nos também a queremos
deferever

; mas na o dando a fer conheci»
do Santo Ignacio pela eítatua do corpo,
fenaõ pela eftatura da alma. Outro ha de
fer o retrato, em que a havemos debu.
xar, tomando exemplo do Eípirito San»
to, que defereve as perfeyçôes interio-
res da alma fua Efpofa , retratando-as
comíemelhaneas de hua exterior cítatu-
ra ; Staturatmalfímilata.
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Cofiados^tooriginédejuavih.
^

Aõ o moftraremos nòs retra »

tado nas fcyções do roíio , nê

medidas do corpo ; porque

Deoso naõ confentio, defe-

cando muytos,quepor arte da pintura

nos fi caíTe prefente à noffa viíta em pri-

morofa xeprefentaçaõ. E tendo-fe pre«

paradohum deí|ro Artífice, para que em
proporcionada áiftancia do lugar, onde

o Santclepa^#|bííc paííando pela pon»

ta do p^el^optayno de hum quadro ,

fem qu1|rfiijé pãoeffc notaí^nem enten»

der, què;|élhefa2iaefte furto à fua ve-

neravel^giè^á^értío^ hora,

vendo pãí^ii^lfemelhànea, que ella

deíappà^e^aí^ltó^ér^a mefrna confe*

rida coraòorigmaiíí&qifenos mcfmòs
inÃantdilicm-i^^ív^^oihos da pin-

tura, paráospròrriõ^anto; ou os trazia

da vifta do Santo',, para os applicar à pin-

tura , difcrepaváõ áquelles principios

do intentado retrato , parecendolhe que

naõ moftrarià:^ Santo Ignacio copiado

ao natural, variando.feno raefmo rem-

po taõ diverfas >& fueceífivas as fuás

prefenças. E por fer efta: húa das horas

em que Deus eJllMms^m^r^twraru,k
defiftio o pintor das' "regras àsfM"arte

;

& entenderão rodos, que não queria o

Senhor,que neíVe mundo houveffe retra-

to corpóreo daquelle feufervo,inais que

o delineada pelo Artífice Angclico era

Munebrega. Mas o que não pode fazer

o pincel da arte dos homens, fez a penna

dos filhos deite admirável Pay , porque

Iheretratàrãoacompofturada peífoa,&

a copiarão em íi muyto ao vivo .• do mef-

mo modo que S.Paulo queria o retratai",

fem os Céus diícipulos\ ilmitatores mei

eflote. Érão poisosólnosdeíte Santo Pa«

triarcha, como elle manda a,ue.andem

os dos íeus filhos > St todos os mais íen«

tidos do corpo, fechadas fempr£is fuás

portas, para não entrarem por eflas os

vícios de afear a alma. E por iííb ilão ha-

via na fua boca murmuração , nem lhe

entrava pelos ouvidos para lhe altera-

rem obomconceyto,que tinha de todos:

& ainda o mal, que fem goftofeu.ouvia

dizer dos outros, não fe ouvia na fua

boca,andàndo jà em provérbiocommum
as interpretações de Santo Ignacio para

defculpas dos defey tos ouvidos. È fe-

melhantes a eftas cautelas dos feritidos

do corpo erão todas as fuás acções, &
aconfelhavajque foííem as aos feus fi«

lhos. A cabeça com inclinada pofíura: as

mãos decentemente movidas, quando
nãGeíHverernoccupadas: os paííòs fem
final de impaciencia,ou foberba :'& final-

mente todos os geftos do corpo com
edificação. Não de outro modo, que o
Efpirito Santo, fendo a alma toda efpi-

nto5 elle lhe chama húa eilacua de corpo

cem



copiados feio original àafm vida. c r*
com cabeça , olhos, boca, mãos, & pés : nos favores, occulrôs hò fegredoda cõ'
Capta tiiàm , caâi tui , lábia tua % múnus ferencia de ambos. E fe bem advertimo
me<e>&Àigitmmú& eftahea razaõ por- eftemefmo induftrioío recato de Santo
que diziaó os filhos de Ignacio, que baf- Ignacio, para naõ vermos o que elle era
tavaferelle vifto, para logo influir edi. no interior de fua alma, vinha aferofeu
ficaçaó.O P Filippe Apol!otiio,humdos mais manifcíto retrato. Dette modo re-
digniílimos filhos de Santo Ignacio, de- tratou melhoro P. Eguiaaofeu peniten-
poisdeover a primeyra vez , affirmou te Ignacio , em quanto favorecida de
em hum feu depoimento }urado,fcr tal a Deos a fua bemdita alma

; porque não
iuaeftimacaô publica, que concordaõ a podendo dizer o que ellaera , a deu me*
vello paflar pelas ruas,& ao Ouvirem, ;& lhor a conhecer. Se eu paíTar có os dias
tratarem. E que fe reparava , na5 haver da minha vida aos da vida de noííò San
algum que vifto elle, ou praticado , naõ to Padre, dizia o ConféíTor, íaberáo feus
íclentifle arderem defejos de mudar a filhos a quanta eminência de fantidade
vida. O P.Luis Gonçalves outro feu fi- o tem levantado Deos/€ os que ifto lhe
lho , vendoem Roma a Santo Ignacio , ouvirão, por naõ poderem chegar com o
parecendolhe até entaõ, que em Fabro, conhecimento ao termo daquella medi*
Jium dos feus primeyros companhey- da, melhor o ficàraõ medindo. Sabendo -

ros, &mais prezados filhQS,havia viílo fe que o mefmo Santo lhe puzera com
omayor exemplar de virtudes

; dii?e:, preceyto de obediência a obrigação de
que lhe ficara parecendo Fabro hum me- taõ inviolável filencio ; bem fe deyxarà
mno àvifta de Ignacio. E ao P.Laynesfe entender , quanto excederiaõ os bens
ouvio dizer,que fendo taõ grande a opi- efpirituaes de hum thefouro taò efcon •

niaõ da fantidade do P. Francifco Xa dido : & efle he ainda hoje hum retrato
vier, comparada com a de Ignacio , era bem vivo de Santo Ignacio , ainda áue
Xavier hum Anaõ , & Ignacio hum Gi* depois de morto, & corridas as cortinas
gante. S. Francifco de Borja entendeo , do fegredo, que o eícondem.
que Santo Ignacionas matérias de efpi. Muyto parecido he eíte retrato de S'
rito fallava tmqtiam puftmm hakns: Ignacio, com o que elle nos deyxou coe& que as fuás palavras acendião os cora- piandoíe a fi meímo , quando diíTe , quá
coes. F. ifto mefmo dizião outros , baf era muyto mais o que fe naõ fabia do -

tmúo fó pôr os olhos em Ignacio para Santos, do quetudo o quedelles fe fa
arderemos corações em defejos de ma bia. Sé elle advertira,que entaõ fe retra •

yor perfeyçáo
;& que naõ ha via melhor tava a fí mefmo, naõ havia de dar tanto a

ponto para a fervorofaoraça6, que afua conhecer os outros Santos-Porque feel-
prefença. E fó por eíte modo nos ficou o le naõ queria que o defcobriíTe a boca do
retrato do corpo de Santo Ignacio , naõ Confeflor , naõ fe defcobriria a fi mefmo,
pintado em quadros , mas por feus fi- como agora o faz pela fua mefma boca'
lhos eferito, & neiles copiado. Por efta fua fentertça todos os fagrados

Jà temos dito como Deos naõ per- Patriarchas s& Fundadores dasfuasfã*
ttiittio, cooperando com a humildade de tiffimas Religiões, eraõ muyto mzis pe.
Santo Ignacio , que por arre da pintura Io que delles fenaô fabia, do que tudo o
nos ficafíe o retrato da fua efíigiccorpo. que foraõ pelo que delles foubemos. O
ralj & agora veremos, como elle mefmo poder que Deos lhes tinha delegado pa •

naõ quiz que ainda a efpirituai de fua ah ra ferem terror dos demónios , para re.
ma fe defcobriíTe, quando alcançou de fufeitarem mortos, darem faude a enfer-
Deos,queoP.DiogodeEguia feuCon. mos,domarem feras,enfrearem elemen-
fcífor morreífe pnmeyro que elle , para tos , fertilizarem lavouras ; os favores
íenaõdefcortmar o {Sacrarie dos Díviv das fuás revelações , do conhecimento

do-

•!



5&> Retratos de Santo Ignacio, \

dos futuros , dos fegrcdos do coração,

das vifócs celeftes , 6c de feus elevados COMO RETRATARAMA SANTO
extáfes:os manifeftcs regalos dos en-

terrados em vida pelos defertos , dos ac«

tenuados com penitencia ,dos atormen-

tados porTyrannos,dos defprezados do
mundo,dos carregados de ferro nos car*

ceres> dos falecidos nos defterros, dos
afrontados com injurias , moíeítias , òc

Ignacio outros copiadores das fuás

virtudes.

Amos o primeyro lugar entre to.

dos ao grande Padre MeftreFrey
Luis de Granada, illuftre ornamento da
fagrada Religião dos Pregadores ,& no

abatimentos : tudo iftoque temos íabi- magifterio doefpirito ftngulahffimo ex>

;do ,& admirado , & o mais que aquinaõ eroplar. E dizemos, que le lhe deve efte

individuamos , com parado com o que primeyro lugar entre os que applicàraõ

«iles eraõ, & íepultàraõ no profundo de as fuás attetfções para de algum modo
íua humildade, he muyto menos , & fó retratarem a Santo Ignacio , por dizer,

he para a fufpenfaõ , & naõ para o cabal que o feumayor milagre era a fua vida.

conhecimento o que elles oceultamente E veyo entaõ a dizer neíta fuabempon-
foraõ. Tal he o grande Bautiila : a fua derada fentença , que fe Santo Ignacio

roayoria : Non fmrexit maior Joanne, naõ fizeíTe milagre algum, a fua vida fó

naõíeha de medir pelo que íe fabia dei- lhchaviadegrangearasmayoriasdemi.
le; porque o menos dos Santos he o que lagrofo. Nenhum milagre fez o Bautifía:

delles fe fabe. Como elle houvèraó ou» Nullumjígnumfecit , & mais fó a íua vi«

trás vozes de Pregadores , outros peni

tenres do deíerto, outros Profetas , ou>

tros Martyres, outros Virgens, & ou
tros fantifícados em graça. E fe pela fen

tença de Chrifto elle he omayor faben

do fe o que elle era; pela de Santo Igna

da baftava para fer o mayor dos que naí»

cèraõ prodigiofos Thaumaturgos : Non
furrexit maior inter natos mulierum. Quê
quizer pois ver quanto he ainda mila-

grofo Ignacio , diz Granada , vejalhe a
vida , & jà nos temos dito por juizo
j_ 1! i > - :- tL :cio ha de tomarfe a medida de íua mayo. dos que lha chegarão a examinar fó cor

ria, ignorando fe o que foy.

í E por eíia conferencia,que S. Ignacio

fez do que fabia dos Santos,& do q dei.

les fenaó fabia,íendo muyto mais o igno»

rado, que o maniíeíto ; bem íe podem ir

vendo retratados todos os Santos nas

poral , que elle havia vivido por mila.

gre. E quem lhe examinou a efpiritual,

como fezo efpiritualiffimo , &judiciofo

Granada Dominicano, entendeo que el-

le havia fido hum puro milagre. Com efr

tataõ bem fundada authoridade, bem fc

fuás mais vivas eífigies , quando menos pôde ajuntar o que Santo Ignacio diíTe

conhecidos. Equal íe nos repreíentarà defi mefmo , confiderando fe enfinado
agora o retrato do admirável Fundador por Deos na cova de Manreza : & he o q
da Companhia, fe tudo o que fe tem ef- <kile diz a Igreja na Lenda do feu OíS-
crito,lido, & vifto da fua maraviíhofa cio : fe elle naô tiveíTe a fé das fagradas
vida, heo menos do que elle era ? A quâ- Eícrituras : Si [acra littera non extarent,

tos grãos de graça em vida, & de gloria ainda daria a vida pela fua confifTaõ , fó
depois de fua morte o elevaria aquelle poreftar inítrutdo no que Deos entaõ
íeu mais oceulto ? Pois efle heo retrato lhe havia revelado : Ex tis tantum qua fi*
que elle ainda hoje de fi mefmo efíà co . bi patefecerat Dominus. Logo fe naõ hou-
piando,femfe dar claramente a fervifío. veíTem Chronicas na Companhia ds

JESU, &naõfevi(Tem eferitos os innu-

meraveis milagres, que fez o feu Fun-
«e§â<* dador ,íem ler arrojada propofiça5,pia-

mente poderíamos dizer , que elle era
< miUr



copiados peio originalda fua vida, ySt
núLigrofiíISmofópelcconhecimento,que ceytoquefezdeíua vida 5 à grande luz
da íua vida communicou Deos ao vc do eipiriro Carmelitano Thercfa de
rcravcl Padre Frey Luis de Granada , a JESU devemos o que ella delineou do
quem devemos a repreícntaçaõ defle Patriarcha Santo ignaciono íeuíingula-
myilico retrato de Santo Ignacio em nllimo filhoo Padre Balthazar Alvares,
quar.ro miíagrofo. Porque le a mayor illuítradoinítruidordofeu eípirito por
prova de íua fé era dar elle a vida ió pelo conhfTaõ da mefma Santa.

que Deos lhe diítej o melhor índice dos

milagres de Santo Ignacio , he o concey •

10, que Granada faz de fua yida.

Saõ os filhos os mais vivos retratos

dos pays, & taõ próprios, que o h fpinto

Defcjava muyto el Rey D.João III.

de Portugal
,
que o P. Luis Gonçalves,

affiíterjte entaô em Roma, lhe mandaíTe
a Santo Ignacio eícrito nas fuás pala-

vras,& obras, para elie o ver nas noti-

Santo naõ dà por morro aqutlle Pay : cias que lhe mandaífe notadas por letra
;

GLuafmoneft mortnns : havendo a!gum & fupprir poreftemcdoadefejadaviíta
filho parecido com elle : Simúem emm defuaprefença. Ecmhum diaho, queo
reliqmtjMpGjífeR crendo nos nefta ver- Padre Luis Gonçalves efereveo cora to-

dade,a Águia Carmelirana,&Efpofa do das as acções, & ditos fentencioíos do
mefmo Eípirito Santo,SantaThereía de Santo Padre; diíTe em compendio de tu-

JESU, dizendo , como largamente ctey* do o que eferevia, que Santo Ignacio era
xamos jà eferito, quaeseraõ os fiíhos de hum Ccniewptm munài animado , por
Santo Ignacio, que ella havia tratado; comparação ao Contemphts munâi eícri-

porellesmoítraqualforaoPay. Secada to, que he hum livrinho efpintua! a quê
humdelles,fegundo aSanta os pinta a alguns derão por A uthor a Gerfaõ: livro

todes, Meflres das mayores perreyçóes de tão levantado argumento do efpiritOj

dehúa alma, era paraeíta glorioíiiíima que ainda não houve outro, que o empa-
Virgem vivo retrato de Santo Ignado; refhaífeE dizendo o Padre Luis Gon»
jà coníta pelo queT herefa diz dos filhos çalves, que Santo Ignacio era dotado de
de Ignacio , quando os reconhece por tão relevantes ptrfeyções , como as ef-
guias do feu eípirito, qual fica fendo o cntasneííe maravilhofo livro, era dar
retrato, que ella tira do Pay.Porque,co» nelle retraçado a Santo Ignacio , ou rnof-

mo iíio mefmo era o que í azia S.ígnacio, trar ao livro em Santo Ignacio tm preíTo.

&ainda hoje ofazpor mcyo do feu li- AÍfímo ficou vendo o amantiífimo Rey
vro dos Exercícios Efpintuaes ; dire- D João no diário eferito pelo P. Luis
mos , quando a efpirituahflima Sanra Gonçalves, & fe vê nas mãos de todos
defi revê affimos filhos, moítra retrata, os que chegãoa ler eíle livro. As fen-

do neilesoPay. tenças, os confelhos, &asexhortaçóes,
E naõ foy eíta a primeyra vez,que por que por vozes mudas fe eítão ouvindo

eítemodoailluílradaMeftra S, Therefa ao Contemphts munài eferito, faõ os O*
moítrou copiado hum grande Pay nos raculos da fabedoria myítica , & illuí-

feus grandes filhos : jà tinha feyto o trada prudência, que venerava o piedo-
mefmo, quando para guia do íeu eípirito íiílsmo Kcy de Portugal em Santo Igna«
lhe fervirac os illuílrados filhos do fa" cio vivo, ainda que aufente.

grado Patriarcha S* Domingos ;p rque S. Filippe Neri Fundador dafagrada
entaó viítos os íeus digniííimos filhos Congregação do Gratorio,Varão de ad.
dando eítas lições , era ver nelles ao dig- miravel íantidade, íingular efplendor da
iiiílimoPay dando as meímas. Efe deve- Igreja , ds muyto elevada trato com
mos a Granada exempíariííimo filho do Deos, & também de conhecida família-

grande Pamarc ha S. Domingos o retra- ridade com Saito Ignacio
;
querendo

to de Santo Ignacio milagrofo , no con- deferever os rayos das luzes de que 1 he

vira

m.

I'

ttl



%6% %etrátos de Santo Ignacio,

vira muytas vezes cercado o venerável fi moio gozo por ver com fruto o traba»
rofto ; nos chama para o vermos ainda lho de lua anciofa fadiga. Pois eíte me*
em vida jà gloriofo, dizendonos, que
aquellas luzes nafeiaõ da íingular beíle-

zâ s & claridade de fua alma ; & que ne*

nhum pintor podia reprefentar ao natu-

ral a fua cífigie , por naó haver cores no
mundo, que pudefíemexpreíTarafuace*

nino era eu, vinha a concluir Avila, de.
íejando levar ao mais levantado grào a
perfcyçaõ da virtude, ôefantidade : &
vendeme ficar taõ longe daquelle termo,
& conforme com o mçu fentimento,
veyoao mundo aquelle grande P. Igna

leítial fermoíura. Com eltas linhas com- cio de taõ alentadas forças de efpirito,
portas das próprias palavras do S. Neri, que venceo todas as fuás dificuldades,
vay elle mefmo debuxando cemo em hú & levantou a perfeyçaõ de huma alma até
quadrode eiplendores a Santo Ignacio, os feus últimos grãos. Atê aquiapara*
ainda no meímo tempo em que eítàdiffij bola de A vila : agora a confirmação do
cultandoa fua natural imagem. Porque argumento que imos profeguindo em
fe nem a arte do mais deíiro pintor , nem moítrar as mais naturaes copias dos re*
as mais vivas cores de todo o mundo pó- tratos de Santo Ignacio.
deriaô moílrar em competente quadro a fc fta meíma parábola do illuminado
fermofura que fahia de fua alma a glonfi- Ávila, depois de nos moítrar nella a San.
carlheo roíto;aquella meíma impoífibili- to ígnaootaó alentado em forças-do ef-
dade da natural pintura lhe fazia mais pinto, nosdàvifta de outros feus retra.
primorofa a reprefentaçaõ do feu retra- tos parecidos com o que jà nos tem da*
to. E quando nòs ouvimos o que deita do. Porque dizendo na proporia de fua
impoflivel viíta de Ignacio retratado parabc la, que Santo Ignacio fe havia pa-
nos eftá encarecendo N eri ; ainda que o recido com aquelle homem de tanta for-
naõ vemos como era , naõdeyxamos de ça, que com três dedos havia levado a-
entender, como feria. cima

s
do monte o pezo daquella grande

Querendo moítrar ao mundo todo o pedra ; tira mais hum retrato de Santo
grande Padre Joaó de A vila, a quantos Ignacio reprefentado como Gigante da
gràos de eminência chegara a fantidade Santidade fó com a viíta daquelle dedo,
do Fundador da Companhia deJfcSU que Paulo III. reconheceo na Compa-
Santo Ignacio de Loyola

;
propõem pri- nhia de J ESU fundada por elle,quando a

meyro huma muyto eftendida parábola declamou íemelhante ao dedo de Deos:
que em fuítanciahea feguinte. Se hou- DigitusDeieJihíc. Ejà muyto antes quê
veíTe hum menino muyto defejoío de pôr Ávila confideraíTe a Santo Ignacio de
no cume de hum alto monte húa muyto agigantado efpirito retratado na força
pezada pedra

; & quando jà lhe parecia, dos dedos de hum Gigante ; o Summo
que tinha quaíi fubido a fua altura , ella Vigário de Chriílo,& Oráculo da Igreja
lhe cahifíe huma,& outra vez, depois de aflim o havia reprefentado , quando pelo
outras tantas a ter jà levado ao mefmo dedo de Deos debuxou o Inítituto da
cfpaço daquelle caminho :& vendo, que Companhia eferito por feu Author. E
por naõ poderem mais as fuás forças, cl. aind* paffou muyto adiante a confidera»
le fc puzeíTe a chorar , como fazem os çaõ de Clememe Oytavo chamando à
meninos,quando com lagrimas lamentaó Companhia fundada por Ignacio; naó fó
a falta do feu 6m defejado : & entaõ nef« dedo, nem fómaõ; mas braço diréy to da
fe tempo algum homem de robufto vigor Igreja de Deos : Brachwm dextrum Ec-
compadecido de o ver alíim queyxoío, cie(i<e Dei. h íe jà houve pintor que pelo
puztííe com três dedos aquella pefada tamanho de hum dedo deo a ver repre-
pedra fobre o monte

j naõ ha duvida que fentada a eítatura toda de hum Gigante;
aquelle menino fe acharia banhado de a parábola de A vila nos leva a ver a fanti!

dade



copiadospelo criminalda fua vida. tf*dade de Ignacio^edida cm humrerra- 1*ô o melhor credito das boas arvores,
to pelo dedode I fcos, & em ouiro pelo também da melhor fermofura das >rvo!
braço dircytoda Igreja. rçs he efpecial abono a fermofura' dosSabemos de certo, que Santo Ignacio ramos : & tanto húa fermofura , como
appareccoalguas vezes

, como jà temos oucra,faó louvores , ainda que mudos
contado, revertido com as vefles facer. do tronco que infli>enellas:quaesioraó*
doraes

5 & íem trocarmos as noíTas idéas, & vaô ainda fendo os filhos 9 ou ramosbem o podemos confíderar ai] m retrata deita arvore a Companhia de ÍESU osdo, pois cHe mefmo affim nelta forma proclamados A poftolos, coroados M».
quiz fer viito. E porto que naõ entende tyres, laureado* Doutores , reconheci,mos o myrteno derta (ingular apparíçaô dos Profetas , ímguiarizados Virgens,
de banto Ignacio

j
temos fundamento exemplaremos Confeífcres , & innu-

para dizer, que pela nomeação de braço meraveis milagrofos. Todos eftes fron»
d,reyto da Igreja, lhe vem muyto pro- doíos ramos, reprefentados no quadroynoo vertido facerdotal, como de filho da fermofura de lua arvore , formaó
lcu,&Miniftro eleyto para a propaga- aquellas myfteripfas fombras, entre asçaoda Fe. Do mefmo modo , que as dú quaes fe divifa ertar vivendo, ou retra.
verias m figmas moítraõ os diverfqs me tado o feu fecundifiimo tronco Ignacio.
recimentos ,& por ellas íaô conhecid s
os beneméritos

; como as coroas dos
Reys,os baftôesdos Generaes militares,
os hábitos dos Commendadores Auli-
cos,& as veneras das conhecidas nobre -

zas : & na Corre Santa da Igreja as Tia

As açclamaçóes dos louvores públi-
cos faô huns íubftitutos das vi fias dos
retratos; porque taô famigerado fica q
Heroe defcnto,como o retratado, ít por-
que os mais levantados elogios de Santo
Ignacio, tamb?mofazernle:nbradQ en-

ras dos Pontífices,& as Mitras dos Bif- tre os que o conhecerão, õc tem reconhe
pos. Divifemos logo a Santo Ignacio re- eido por famado feu nome , jà hoic ta5
tratado com as vertes do facerdocio,co. grande , como elle , fazendo nos hu nmo a hum fingularizado Minirtro da epilogo dos que vieraô à noífa notica
igreja

, que ainda depois de laureado na eferita pelos Authores de fua vida , ha
triunfante, quer fer viíto o que t\,y na bem q de todos reprefen temos por pen>
militante. na hum mais dilatado rerrato das faudo.

1 ambem fe diz retrato de S. Ignacio, fas memorias do grande Patriarcha San-o que o pode fer da Companhia
; porque to Ignacio, Fundador da efclarecida Re-odebantolgnaciohe retrato de quem ligiaõda Companhia de IES tf.

nea lua cabeça
; & oda Companhia he E começando pelos elogios cot* queretrato do feu corpo. Erte mortrou S. o honrarão os Pontífices Romanos fup-

Francifco Xavier a hua regalada ferva de portas as lembranças dos que jà deyxa*
l*os, quando em certa viíaò lhe appa. mos refendos nas Bulias da fua Caneni.
receo,&nelialne apontou para húa fer. zaçaõ ; acrefeentamos a ertas outVas da
molaarvore, que ertendia os ramos por melma medida. PedmdoElRey D. lolroda a esfera da terra , dizendolhe , que o IIi.de Portugal ao Pontífice Paulo 111.
ianto Ignacio era o tronco de taô fron- que lhe mandafle a Portugal o P.Ianacio
dofa arvore ;& que elle naõ era mais que para ter a gloria de o ver

; refpondec qhum raminho della.He pois efte quadro, Pontífice, que naõ podia fer.' E que an,
noqualíereprefenta o corpo da Com- tes lhe mandaria toda a fua Corte Roma-'
pannia, como húa prodigioía arvore ,& na , do que a Ignacio,aquem defejava ter
a Santo Ignacio como feu tronco myítf. fempre junto a fi. Juho III. naô fe ani-
co, hum bem delineado rerrato do feu mava a lhe negar quanto lhe pedia,dcíe-
* undador.£ affim comoos bons frutos iando^uelemprjslhe pediflè^raps para

ter
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ter qiíe conceder a humVaraõ, a quem
a Igreja', & o mundo devia tanto. Mar«

ccíío íí. indo o Santo a beyjarlhe o pé,

lhe diiTc : Padre Ignacio , quizera húa

graça de vòs, com tal condiçaó,que vos

Retratos de' $'ant&Irnâcio'}
le , & úè feus filhos diziâo nofagrado

Concilio de Trento > todos aquelies il-

luftriíliRíOS Paílores Eccleíiaíhcos, & o

que em vários lugares delia Hiiioria

moftràmosnaacdamação das virtudes

pareça juíia,& que voseíiejaa vòsbem: do Santo Patriarcha, ouvidas pelas Dic
Ôthejque me deis dous Padres dos vof« cefes, onde fora vifto, &ofeunomeou-
íos Sacerdotes , para que eítejaõ comi- vido : entre os quaes o digniífimo Bifpo

go, & me coníolem, & confeííem. E ref- de Vich,& Tortoía , fez gravar em le-

ponclendo o Santo , que toda a Campa- vantada pedra > o que a Republica Chri»

nhiaeftava obrigada par voto a obede» fíãdevea Santo Ignacio* E por efiamef-

cera Sua Santidade, & que podia efeo- ma forma de abreviado índice, aponta*

lher os que foliem mais de feu agrado : mos para o que temos eícrito dos nono-

replicou o Pontífice: Eu os naõ quero rificos elogios, qne lhe coníagràrão na

nomear, íenaó que vòs os deis da -voffa pratica os Reys ,& Príncipes Catholt-

maô* Quando fe conferia algúa refolu- cos.

çaõ de mayor importância no governo " Neíte efpaçofo quadro dos elogios

Pontifício, dizia o mefmo Summo Pon» de Santo Ignacio, lançarão por feuob*

tifice :lí\o(c ha de fazer p porque affim fequioos que feouvião celebrar aos Va.

pareceo ao Padre Ignacio. Paulo IV. & rões illuíires das Famílias Religiofas >

os dous Pontífices Msreello, &' Júlio fendo òs prirneyros os digniffimos fi.

naõ confentiaó, que Santo Ignacio lhes lhos do Príncipe dos Patriarchas S.Ben*

fallaíTe ajoelha Jo, & o mandavaõ aífen. to , como teftemunhas das pnmeyras
tar. Todas eftas demonstrações , & ou- prefenças do Santo,& também árbitros

trás femelhantes, quejà deyxamosefcri- de íua confeiencia
;
quando em Monfer-

tas, era 5 confirmados elogios , cô que rate o tratarão, &confelIáraõ géralmen»

os Superiores Vigários de Chrifto vene« te de toda fua vida, da qual lhe fizeraõ,5c

rava5 a Santo Ignacio. Por eíta medida abrirão emhum brazaõ de pedra o elo*

de eílimaçaõ,& honras devidas ao San- gio, que jà deyxamos lembrado. Seme.

to,eraõ ouvidos em Roma os elogios lhantehe também o affumpto dos bem
dosSminenttílimosCardeaes^ànomea. ponderados louvores de Santo Ignacio

dos nefta noíía Hiftoria , dizendo , que pelas outras fagradas Ordens , & Reli •

a prudência, &fantidade de Ignacio fa- giões, eflremando-feentre ellas as de S»

ziaó entre íi parelha na eminência ; & q Domingos, S. Francifco,& S.Bruno,
na fua aufencia mortal fe chorava o muy- por chamarem a Santo Ignacio Varaõ
to que havia perdido a Igreja } por fer S. cheyo do Efpirito Santo , Templo de

Ignacio hum feu prezado Luminofo, & Paz, refplandor da gloria de Deos,con.

jà então fe via apagado aqueíle que era folador de todos fóviíio,ou ouvido: no.

guia fegura em todas astempeftades,& vo efpelho de virtudes , celeberrimo

perigos ;& fora mandado por Deos ao Ignacio,oppoíroaosefph-itosinfernaes,

mundo, para o deípertar , & acender os defprezador de honras, riquezas, deley
homens em defejos de vida exemplar ;& tes,& Payde innumeraveis filhos, que
queerão fem numero os íinaes de todas tem illuíirado as quatro partes doniun>
as virtudes, que o Efpirito Santo tinha do -'illuftre Capitão ,& Pregador da Fé
infundido na fua alma, & também íe lhe de Chriíto, confclador para os trifres ,

viáodefcubertas no feu rofto. benigno para os affligidos , & foccorro

Para fe ver o que da fantidade do Ffl« para os neceffitados. Naó faô de menor
dador da Companhia tem dito os Prela-

dos da Igreja \ rematemos com o que dei;

preço os elogios de outros graviífimos

Varões, chamando a Ignacio outro A-
braham
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braham na obediência , outro Francifco compomos efte retrato , para nelles fer
na humildade, outro Joaõ Bautifia na viílo ; o mais repetido , como principal
penitencia , outro Joaõ Euangeliíta na declamação do feu efpirito , he o que íe
chandade : hum grande Patriarcha da ouveconíagrado ao feu Inftituto, por
Igreja , theíouro de merecimenros para fer dirigido em deféfa da Igreja de Chri.
fi } èkpara outros muytos, Alferes do ílo contra toda a herética oufadia,fahin-
Reyno eterno com a bandeyra dos Mili • do a campo defeuberto feus filhos, fem-
tantes de JESU , Athleta fortilTimo cõ- preoppoíios a qualquer pérfida contro-
tra Luthero, Sol que alumiou o mundo, verfia. E por continuar ainda na Compa-
& todas as terras aonde elle chegou , ou nhia elte ardente zelo herdado do feu
chegaõ feus filhos ; columna da Igreja, Santo Patriarcha, & os que mais os lou-
Atlantede piedade , & doutrinas Chri* vavaõ eraõ os íupremos Paíiores dosre-
ítás, Meíire da Fé , Doutor da fciencia banhos da Igreja

;
avivando nos agora

myítica, Etna do Divino amor , regra efíe elogio do Fundador da Companhia,
da perfeyçaõ Religíofa , prodígio de o lanhamos no quadro, que o mofira re-
fantidade, & cabeça de novos Apoíioios. tratado com outros exemplos,pofto que
Com eftc nobilifEmo nome o engran. brevemente retocados, annuindoíempre

deciaõ os Juizes da Rota,& todos os q o Oráculo Pontifício para honra de Sari.
applicavaõ as íuas attençõe^ aos abonos to Ignacio em feus filhos,

de fua Canonização. Era entre todos Naò ha muytos annos, porque ainda
proclamado Apoíiolo das Nações con- fe podem contar entre os nofTos, que em
vertidas à Fé, inftrumento para a funda
çaò dehúa Religião, da qual tinha ne-

ceííidade a Igreja combatida entaó por
rouytas partes de fcifmas,& hereftas

Roma desbaratou a Companhia ooccul-
to veneno, com que o diífimulado Mo*
linos contaminava a pureza da Religião,
padecendo pelo feu zelo os Milicianos

Por ífTo o apontarão corno a hum Paulo, de Santo Ignacio o muyto que entaõ
& novo vafo de eleyçaõ para Pregador confiou de publico ,& confiará depois
do feu nome pelo mundo todo : como a porhiíioriaeicrita para o futuro. E no
hum Moy fés Legislador,& Profeta, co- armo de mil feifeentos noventa & fete o
mo a hum daquelles Luminofos da Igre- PontifLe Innocencio XII. vendo a filial

ja, que por altiííima contemplação mere- confiancía, com que os filhos da Com-
céraõa femelhança myíiicade Águia , a panhia fe armavaõ contra os perfegui-
quem Deos communicou algúa viíia do dores da Igreja, diííe aos Padres da Cõ-
Divjnoler, fegundoo que muytos dif- gregagaõ gèral,emquefoyeleytoparao
correm,& com bem fundados argumen. fupremo governo da Companhia o Pa»
tos. E do que nos jà eferevemos da fua dre Thyrfo Gonçales, quando os teve
oraçaõ,&dito por ellemefmo quando prefentes, & eraõ vinte & féis Provin-
falloudoaltiffiiiiomyíterio da Trinda* cias, & os mais Eleytores, elias memo-
de, bem confia, que naõ padece eííe ele- raveis palavras : Defendite fedem ifiam :

vadoconceytodafantidade de Ignacio, ad hnnc enim finem erexit vos Deus m
notas, cenfuras, ou reparo de temerida- mundum. Eíia taõ honorifica attençaõ ao
de. E o P.André Lucas , hum dos infíg- bom, & firme zelo da Companhia , crea-
nes Efcritores da vida de Santo Ignacio, da para difeorrer por todo o mundo,
faz doutamente hum eíiendido diícurfo propagando a Fé , & pregando o nome
deite ponto , ao qual remettemos os q de Deos, ferve agora de húa muyto illuf*

odefejarem ver,&nòsdeyxamos de ef- tre linha, para o retrato de Santo Igna*
crever, por naõ nos determos. cio, copiado no quadro dos feus elogios*

De todo o cume de elogios do Santo E noadual Pontificado de Clemente
Fundador da Companhia , dos quaes lhe XI* temes novo exemplo para renovada

Bbb efmaíte
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566 %etratos de Santo Ignacio
efmaltedasfombras defte retrato. Por- dode ambos. E excede tanto efteretra.
que em França eftà padecendo a Compa- to de Santo Ignacio a todos os mais que
nhia por defender húa Conftituiçaõ do até aqui temos moítrado

, quanto vay de
Pontífice , que começa : Unigenitus : & íer hum tirado por Deos , & os outros
nelia condena a cento & húa propofiçaõ, por homens : o de Ignacio no Ceo,& os
offenfivas ao legitimo fentido da educa- outros, ainda o que delineou hum Anjo
çaõ Chriftã. E naõmenos ,& no meímo em Munebrega , foraõ tirados na terra :

tempo padecem em Sicília os Comba- & o que debuxou efte Anjo foy o da fi-
tentes da Companhia miiitante , por el- gura exterior do corpo de Ignacio \ &o
les concordarem com a refoluçaõ do que Deos copiou foy de fua alma.
meímo Pontífice , que attende a puriii- Depois da villa deftes retratos de S
car ajurifdiçaó Apoftolica^oppondofe Ignacio, fe parecer, que naó ha outro
aosque a controvertem. E ainda que a mais,quepoffa pintar a pena, nem debu.
queftaonaoheíobre artigos de Fé jnaõ xar o obiequio do Santo Padre ; eu com
deyxa de fer para bem merecido elogio a confiança de filho,& defeulpado com a
do Fundador da Companhia, retratado devoção , entendo que ainda naô eftà
na primorofa ferie dos louvores quedei- adequadamente retratado. Porque os
le publica a fama, & tem adquirido ofeu Authores dos retratos jà considerados
nome. E chegando nòs.jà ao remate def. fizeraõ o íeu empenho em moftrar o qu ê
tes feus retratos, apontamos mais hum, era Santo Ignacio pelas fuás virtudes,
que a nofía coníideraçaô faz copiado por milagres , revelações , obras maravilho-
Deos, & dado a ver a hua digniffima Ef. ias , & fua bem adquirida fama de nome,
pofadeChníto. &exa<taçáode fantídadcE iflonãobaf-Em hum dos extafes de Santa Maria ta

(
fuppofta jà a vénia que a todos peço')

Magdalena de Pazzi, vio a Santa Vir- para le dizer o que foy Santo Ignacio
gem,que Deos fe gloriava tanto na alma Eftàmuyto bem retratado peloqueeliê
de S. Joaõ Euangelifta, como fe no Ceo fez em fi, & Deos fez nelle ; mas ainda
( aflim le explicava a Santa) naõ houvef. falta o retrato do que era pelo que dizia
fe mais Santo algum ; & que do mefmo E íe nos parecer que efte he o feu mais
modo fe comprazia na alma de Santo vivo retrato, naõ fera fem provado fun-

ÍÍ???
IC

i>!
da ComPanh » a de damento.Exemplotemosmuytoautho-

JbSU. Ecjue reparando a Santa neftafe- rizado, & naõ menos que da vida de
rnelhança, lhe fora dito, que o efpirito Chnfto,a qual fez fempre por imitar odejoao,& ode Ignacio era o mefmo

;
Fundador da Companhia de IESU. Ma.

porqueoalvo,&fimdeftes dous, todo yores obras que eu faraó os que crem em
era amor de Deos,& do próximo ;& que mim, diíTe o mçfmo Senhor : gúi credit
por eite amor encammhavaó as almas inme.maior abprnm faciet : porém dizem
para Deos. Bem defcobnmos logo ou. os feus Chroniftas

, que fallar taõ alta-
tro retrato de Santo Ignacio , & efte mente como clle, ainda naô houve algú ,muyto fingular; porque nefta gloriofa Nunqmmficlocmus homo. Entre os re-v^ao da Efpofa de Cbnfto Maria Mag- tratos pois de Santo Ignacio obrando ,dalena, le eíta vendo a Deos copiando a falta o de Santo Ignacio fallando,& mof-
banto Ignacio por S. Joaõ Euangelifta.E trarmos nos, que elle nas palavras ainda
dizendo, que Ignacio he parecido com era mais quefi meímo nasobras.
João em quanto ambos fe fingulanzaõ
nos extremos do amor de Deos , & do Admiráveisfmtmças do efpirito.&jmzopróximo

;
fera S. Joaõ a effigie or.ginal de Santo TgJL

'

deftes dous amanres de Deos,& Santo
Ignacio a copia tirada pelo Senhor ama

Ntes de as eferevermos , he bem
que mcftrcmos qual era a fonte

donde
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donde dias nafciaõ, & corriaõ taõ natu- exhortações ; & contra todas aS õbpoíi •

raes,comDfalutiferas ao efpirico. Naõ çõcs apontadas, & outras muytas/fenr-
fallava o Santo fem primeyro pezar na prc prevaleciaõ os feus argumentos,def-
balançada prudência o que haviaponde, ptdos de todo o artificio, &fó animados
radono juizo, fempre olhando para ai. com a efficacia do feu fanto zelo*
gum fim proveytofo aos que o ouviaó. Dizião muytos ainda dos íeus inimi-
No prometter andava taô coníiderado, gos , que era hum encantador de pala-
que chegou a dizer em húa occafiaõ de vras :& fem fe enganarem nos effeytos
nao poder cumprir o que havia promet- dos encantos ,fó na fubílancia da fila
tiQO-.EmonzeyOtidozeafmosndõ melem* caufanáodiziáobem. Porque como elle
bro de me ter defcuydado tanto no [faltar , faliava tanquam poteftatem habms % ava-
nem haver promettido coufa algãa, de aue liavão por feyticos as fuás exhortações,
depois me arrependefe. No feu livro dos viftas as mudanças dos feus converti.
Exercícios aconíelha, que fempre fe haõ dos myíleriofamente enfeytiçadós, fem
de lançar à melhor parte, ainda os defey- profundarem a conhecer a oceulta ori .

tos
j
a públicos , para abono da fama gem daquelles encantos. Hum deites

alncya, quando elles venhaõ a pratica; mudados faõ os innumeraveis > que fó
«pornTojàandavãoem provérbio as in> por ouvirem faltar a Santo Ignacio>quã
terprecaeões do Padre Ignacio em os do lhes foíTegava as fuás confeiencias
delculpar, & as daVa com poucas pala, fluiluantes com efcrupulos, fe achaváo
vras,masde pezo, & conciliativas do na defejada tranquillidade de fuás almas*
relpeytocom quetodosoouvião, ainda Outros dos que fazem numero dos mu.
os fugeytos de mayor fuppofição. Não dados com as fuás palavras , faõ os que
ufava muy to de fuperlativos , attenden- fe rendiáo a fazer os feus Exercicios ef
do íóà verdade, & não ao feu encareci» pirituaes , repugnando antes ao fanto
mento

; & defte uío de dizer muyto em confelho com que elle os encaminhava*
pouco,& com claridade rara , as fuás pa E o exemplo que ftngularmente o fez
lavras todas erão fentencioías , & fem parecer encantador, heo do P. Rabada,
neceffitarem de commento. E com cilas neyra , que largamente temos eferito em
perfuadia o que queria, fugeytando íem outra parte. As fuás reportas quando era
violência ao feu diclame os aíFeclos dos perguntado, levavão juntamente com a
ouvintes, devendo mais à fua natural fatisfação da duvida a das fuás inftan.
eloquência a verdade íincéra , do que a cias, não ficando lugar aos inquirentes,
attençaõ forçada. Exemplos deyxamos para tornarem a duvidar ; & as que erão
nós contados ,que confirmaõ efte con- confelho, jàhião com ponderada fahida
ceyto, nos quacs fó faílando fazia retro- a qualquer reparo,
ceder os intentos dos que fe lhe atravef • Sejão logo exemplos deíh verdade al-
íavãonasoccafiõesdo ferviçode Deos. gúas reflexões , que agora fazemos fo-
Como foráo os que lhe dificultarão a breas fuás judiciofas propofiçóes. Ha-
confirmaçáo do Inítituto da Copanhia, via dito em húa occafilo , que por fervic
quando o aprefentou ao Pontífice : os mais tempo a Deos,cfcolheria antes de-
<jueo quizerão divertir da fentença pu- terfe mais no mundo ,do que ir logo á
blica , que requeria contra os inimigos gozar de fua vifta, ainda que ficaffe com
declarados da Companhia. E elle com as orifeode a perder. E reparandolhe os
luas razões os havia convencido cm jui- Padres feus companheyros naquella fi-

2o:&primeyroqueeftes,osquctinháo neza de feu amor, junta com tão peza<
determinado em Pariz afrontallo com o da contingência, refpondeo : Por conta
caítigo das varas,porentenderem, que de Deos corria então afalvaçao de minha
«rao prejudiciaes à Univerfidade as fuás alma, afim como agora o excejfo do amar
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;írntu de Santo fynam,
eóm^f^nfweôntingént^mrrepelaobriga^ acrefcensa: Nav dardo eMes para iffò ai»

çtá ào-<mm devido amori gha oc&aftâò, Ê persuadindo r ^ue devem
; itmouPra hora prottflando a promp.

tidaó da obediência a que fe havia facri»

ficado,, dí$e,-que com todoíouifc©: de $*í*j

da iriftaondeomandaílem, ainda que a

jornada foííe por largo mar, & em, em-
barcação expofta a evidente perigo3 por

íèr cbeckeidqs os Superiores , ainda

quando; não mandem bem j disjunta.
nseííte '.Ondsjenlovifemamfejio pecca*

d<o>E finalmente não fe verá em tudo o
que diff© Santo Ignacio propofição ai.

~>úa,ainda.das que no juizo humano pof•

ir toda defaparelhadade velas,& remos. íaó parecer encarecimento demafiada ,

E porque também lhe noràráoio dito com que não fejão argumentos de fua elevada

a íntlancia de que não feria aqueíia ac- prudência.

£ão regulada com legitima prudência ; Outros exemplos dos fentenciofos

não deyX0U lugar para mais eutra, & fa- ditos de Santo Ignacio, & que prováo o*

p.s tez aefia, dizendo: A prudência mais aííumpto, que imos proíeguindo,faó os
ha de eftar- daparte de qmrámandav do que que mais admirão quando em aigííasoc.

da parte de qwmobedece* caíióes de calos improvifos foy vifto def.

Quer intimar a feus filhosaim portai \\ embaraçaríe , dizendo o que demandava
muyto tempo para faltar com acerto.

Quando os Reiigiofos de S. Domingos
emhúa occafiáo. que o fizeraõ ir afer leu*

te obrigação de obedieuties, & âiz, q ue
íe deyxem embora vencer das outras fa-

mir-asReliglofasem Vigílias, abffruen-

aas, & quaefquer oiswsras auíterjdades
;

hoípedej ainda fendo fó eftudante , &
mas que a obediência pede outra perfey- nas horas de certa confereneia,camo Va •

çáo.-E parecendo aos que notão o prin- rõesde virtudes, & letras o obrigavão
cipio dèíleconfelho^ que quer concluir, a refponder às fuás perguntas, vio«fe el-

dizendo, que fó na- Obediência fe não íe apertado entre dous extremos igual-

d-syxen* vencer de nennum<; com a fua mente perigofos. Porque ou havia de
profunda prudência os defvia da altivez refponder em forma de louvor próprio,
deíle penfamento, & acaba dizendo: & feria feu defvanecimento ; ou na re «

ToremmjièmriiiAs qitero que mem filhos poíla faltar à verdade , & feria relapfo

ffjõò (inalados : não mais obedientes que de menrjrofo. E para livrar de ambos,
os outros; mas finalados obedientes» diffe tomando a vénia ao Superior dos

Levantando tanto de ponto o recato dkosReligiofos, que era hum dos pre •

da virtude da caítidade sque chegou a fa» lentes :<Naofatiemos mais nefia matéria ,

zer pontariaà dos Anjos- na limpeza do nemeudireyméspalavrâ
sfenaaaqtiem me

corpo >& alma : não diz que fejão feus puder mandar,,E foy o mefmo que fazei .

filhos tãocaftos como Anjos, nem ainda los caliar a todos , porque de nenhum
por exacla imitação ; porque ifío feria delíes era ignacio fubdito: & aífim nem
aconfelhar hum Lmpofíivel ; mas aconfe . fe defvaneceo, nem mentio.
lha, que procurem imitar aquella Ange- Quando fevio ©brigado em ir aocha-
lica purezà,quanto a Divina graça lhes raado do Reytorda Univerfídade de Pa-
comrnunicar : como quem moftra fer rsz,parafer afrontado com o caftigo
pofiiveloeftud© deíh imitação $& que das varas, que elle fabia lhe tinhaô dif-

òs mais exercitados nclle faõ os mais poíio; entrou na confíderaçaõ de lidar

puros. entre dous extremos ainda maistraba»
Parecendo fora de coda a prudência lhofos, que os dous do exemplo referi-

a lição que deu,& deyxou a feus filhos, do. Porque ou havia de ir fugeytando fe
para defprezarem as honras , & eftima * àquella afronta ; & ifto era deyxar entaõ
çõesdomundo,dizeudorquedefejemfer condenada a palavra de Deos com que
tàdos* , & julgados por doudos , logo elle oXervia nas exhomçóes de fua dou-

trina,
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, de que fe queyxavao os que naõ Notava eaj-húa conver&çac úow^íiij]
qucuaõ ler corregidos , cVfugiaõ da ca a efficacja coro que.h^-Mís fetftffófò
emendada vida : ounaòha.via de ir fu xaya de GMtgffçchàvgtfinde, fgflMpgâ)
gindoâo merecimento de

j
grangear ío» ferbem afíeéípà Çpíi^pãQ^ia',;lam$§M

frendo com paciência aquella afronta , lhe, que batafe, tudo a boa parte. E re-
naó havendo neile culpa, ti refolveo: £»; plicando o/Padre , .que naó achava caiu*

$«^£ ir,&pe> der ejte meu mereçmentojó fas boas naquelle Prelado x para com eílas '.

pomso ficarperdendo a palavra de Deos defeulpar a fua defaffeyçaó , .o. Santo
aquella g lona de ferpt égada , &fruãuo- I he diííe : Pois fallay de Manelio , & nao

;

fa 60$ que a ouvem. E havendo de fer sou eu vos faltará que louvar. Mareello era hub
afrontado , ou Deos nao fer glorificado j dos Pontífices paffados , & Angular Pay

,

qtiet o antesperder ejte interejje de minha, da Companhia. E ficou emêdado naqueí-
paciencia, do que deyxar Deos de adquirir

[ le feu íubditoo affeclo de dizer mal dk
a fua gloria. E quando chegou à prefen-; hum deíafFeyçoado da Companhia com"

o de íàliar bem de outro grande amaote-:

feu. Naó lhe condenou a razaõ, com que
ejie fe queyxava ; mas também a naõ ap*

provou com a receyta do remédio que
lhedeu, para deííe fe efquecer.

Naõ íal.cavaó outros muy.tos incid|^j

tes repentinos dos ditos de Santo Igna»,

cio, nosquaes as fuás palavras ftgnjjíjfe

c.avaõ mais, altos penfamentos, do que o^t

,i

ça do Reytorda Univeriidade,queera o
auther da fua deítinada afronta- j (aliou

de tal forte, que Deos naõ ficou perden-
do a fua gloria., nem elle deyxou de ga-
nhar o íeu merecimento.

Sendo arguido em hum] exame de
Juizes da Republica, do; atrevimento,
que i he noravaõ, por faliar, em matérias

de culpa mortal, ou venial, fem haver
eítudado,diíle.:.iQ^(?// erro no que fallo t \

que neS:ks|ío3wõjmaspaíTem.osappon«
mnaõí Se nao erro[porque me condenao?. derado de fuás palavras eíciitas, nas
òfeerroiemendemmeosquefaomemjm» quaes nâodirtere obem que Falíou , do
zes. &- efta psr^unta publica , era proyá; bem que eíçreyjÇpr, mais que em fèntnl
do argumento occuSto com que eSSe ha»

j

huasdítas acafo, & a§ outras "éfçrjicai. de
via primeyro apertado àqueiles Juízes,,, propoíito,, Sqodas dicladas peíqmeíma
quando Ihesdiííe • E nao ve)o:que Jeja- juizo, Maõha mafor -difficuldade , que
aíreyimento dizer, eu entre Ghrijlãos s que dar regras ao.eípirito,dji&amçs ao asppr,
jvjao'do peccado morul .oiiveniâlyÇem mt_ ^ preceyto i,à virtude ,. porque cada 'hu
mter a tomaf as meâidãs

:
efcbolajUcas- ú, deiies tres-affe-áos mais faó medres^

ejiâs ctdpas.'i -
bvoiocjs o ^^^Jç|ífd^l^^í^o^.a,^^qQt^&Na horaquafi próxima à da fua mor- cio de tãqajto entendimento para cl s-fço^-.

te, quando oPadre PoiançoJhe.pergun-;. rer fobre eíW^uteriaã, que t.çíii. m.^rcX
tpu, fe havia deír |õgõ a^s^^a-jbença^ çidop msgiftecio,^ omoílrou em ruda
aofonti

:

ficB>o».Çe bafiana ^;
uç. fo(Fe

:
.
oa, o que efçrey eo' cm cada h 'Ga.

manhã.fegujBte,ía repofta foy das fuas^ Na cova de Manreza, que foy o pri-
pruàentilíL^ag.Sedizia^ que foiíè lego, meyro noviciado do feu eípirico , eieíe-
er^manifoftacinais a cert

:fzada-reíoly- vea aqueile-admiravei livro dos £%er^
ça&da (mfí\q>r£G1& faltar ^o.íi|eneio d* cicios Èígiriruaes com taô bem compaf^
raefma revelação:& fe duTeií,e-,que ba?*; Íf3a'direcçã^-.para encaminhar almas

j

tava ir noouorpdia, era
T

rrfefpondercon» que fó coníiderada a boa ordem das fuás

, I

Mrt^ucitc íu^itwiy., oc iu§u yu aezar aa nuas com outras, compondo oe toe
íincerídade,d.iíTe emrepoilaaof.pplan* judiçiofas regras daquclla arte de

j

co: Se hã àeJerl'jgo smi à manhã rv}s o re* efpirtto^, àâ qual jà falíamos. Àtè
Jolvfy Bbb iij

guiar

aqui

vcUiOâ



S7o ^ethtGs deSmto I^nacio,
venios a Santo Ignacio eícíevehdo , & contrariar os mais zdófós. Foy a pri.
dando regras para a induftfiada falvaçaô meyracoando o Santo pedia a Paulo III.
das armasj&faó igualmente maravilho- a coafirmaçãoda Cõpanhia por Bulia,
fasas que dcyxou eferitas para a obfer- jà depois dea ter approvado viv£ voeis
Vàhcia das regras do feu Inftituto. E lo- Oráculo-, porq remetendo o Pontífice ef-
go no principio do livro das fuás Conf» fa fupphca de Santo Ignacio a três Car-
tituiçoesdiz,queoverdadeyrolnftitu. deães , queerão oppoítos a quaefquer
to he aquelle amor,& charidâdc , que o novas iníiituiçóes de Regulares; oprin •

Efpirito Santo eícreve,& imprime nos cipaldellesBartholomeoQuidicion,Va*
corações : & com efte didame vay eíten* rão doutiflimo , & o mais forte contra,
dendo as fuás regras , acompanhando rio a femeihanres novidades , mudou de
muyras vezes com outros femeihanres a parecer , como jà largamente diíTemos ,
verdade que quer perfuadir* confeífando,que fc não atrevia ao repro-
va diz que nos atemos com Deos , & var, depois de o ter lido.

hehum admirável confelho para naódey- A fegunda experiência , & prova dá
xarmos de o amar. Jà nos perfuade a maravilhofaeífícaciade Santo Ignacio,
bufearmos a Deos em todas as coufas, não fofallando ,mas também efcreyen.
& a todas as coufas em Deos: & he en. do, parafer húa admirável confirmação
finamos a ter fempre a Deos prefente

,
da primeyra ^ he a que fe vé eferita no

bufeando-nos a nòs em Deos ,& a Deos fágrado Concilio Tridentino. Porque
emnòs.Jà entende.que dependendo nòs tratando fe alli de reformar as Reli-
da liberalidade de Deos, podemos obrar giões; & propondo o doutiflimo Lay-
tàõ abundantes de bens,que venha rarri'- nès,que não fedevião de emendar aquel.'
bem Deos a depender da noíTa liberali. Ies Decretos da reformação com a Com*
da 'e;& por iífo diz, que quanto hum fe panhiade JESU,porfer Religião ainda
rhoftrar mais liberal com Deos,tanto fe* nova , & diítinta das outras com diftín .

ri Deos mais liberal commíeo. Jà que- do modo de proceder , approvadofpela
fendo dar regras a feus filhos para a pe- fanta Sé Apoítolíca,fem ainda haver def/
nitencia,na5 os obriga com-preceytos , cahidodofeu Inítituto; foy bem acey-
mas dey xalhes livre toda a que quizerem tà eira propoíh pelo Concilio na feffacV

fa2er , regulada pelos Superiores.E nef. vinte & cinco, dizendo fe nelle r O ia-
te diclame moftra que a 'mais firme mo- grado Concilio não quer rhiidar o Infti {.

dificação he a obrigada mais por amor , tuto da Companhia de JESU •, mas antes;

quepor preceyto. Eefta hd á razão por. o approva , & confirma. Tão ajuítadep
que elle dizia, que áfúa penitencia não pareceo aos doutiffimos Padres daqiiel»
era para fer defeontada por feus pecca. le Concilio o Inítituto de Sanro ígni*
dos : & fó era por amor dè Deos ,a quem cio, quando fe poderia iiinoVàr com ai *

tinha offendido , & queria ir farisfazer gum fundamento de renovação fc afiéú .

por elles no Purgatório. Com e&as , & veííe ; como quando fé ãpprovòu ria

Outras muytas fentenças de amor , que junta dos três Eminenfiílirriòs Cardèdes
tí.òs deyxamos

, por nos não determos no tempo em que elles: ántêeédentefAéíP
ém apontar todas

;
vay Santo ígnacio te- te o reprovavãó ;& affirrínlà Tendo feàfc

cendo as Conítituições do feu lnítitu- pre a mefma força doqú#diz
:

ía S. Tgrf#>
to , & dando a ver como o verdadeyro cto,ou faltando, ou efçreVerôdoí ' £ 7£ *

Legislador he o amor verdade yro. - t; '- A tereeyra vez de m^írèFíoíb argil?
Em três Angulares occafiôesrnoftrdií mento >pára prova de convencer SantH

com evidencia quanto eftava brm furi* Tgnacjo tanto com as palavras ditas, co-
dado o feu Inftituto : & fo baítou fer mo com as èferitas ; foy á de húa difpu.
obra da fua mão, para o não poderem tá particular entre o Cardeal MarcélTo"

CerviFiO).
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Gárvino,& depois Papa chamado Mar. liça por am rdo mefmo Senhor, & fals,

célla II. & entre o Padre Doutor Olave, vaçaó das almas.

Theologoda Companhia. Era a queftaõ Refta para apontarmos o fentenciofo
controvertida entre ambos fobre hua do que dizia, õc eícrcvia Santo Ignacio
Conftituiçaõ,quetemaCompanhia,pa- no magiíteno das virtudes , quehehum
raqueosfeusíubd tosnaõpnííaõadmit- dos três , qUe lhe accommodamos no
rir Dignidade algúa fora da BLeligia5,fe- principio do aíTumpto das fuás fenten.
naõ obrigados com voto de obediência ças. E quem ler a maravilhofa carta de
aopreceytode quem os puder mandar, obediência, que efcreveo,& mandou à
quehè fo o Pontífice. Impugnava o ze- Proyinaa de Portuga!, & também a que
loíillimo Cardeal eíia ley com muytas jà deyxamos cícrita para os Religiofos
razões ao feu parecer livres de toda a du- ido Colícgio de Coimbra, confiderartdo
vida. EoTheologoOlave fatisfazendo com reflexão as fuás, ponderações, ad-
atodas como devido refpeyto, propu- vertârà, que rruyto poucos ia o os pe-
nha as fuasemdefenfa do noíío Iníhcu- riodos, em que Santo Ignacio naõ falle

to naõ menos fundadas, que as doargu* com fentença, íendo fempre a fua mate.
ente contrario. E vendo que o Cardeal ria o preço, & importância das virtudes,
naõ deícia de fua opiniaô,diífe por ultima & principalmente das que íaõ exempla»
refoluçaõ: Senaõbaíraõ, Senhor, as mi- resda obfervãncia relígiofa. E por não
nhãs razões para convencer as de V.E mi» dilatarmos a htftoria, deyxamos nò, de
nencia

;
a nòs nos baíta a aurhondade de as apontar com algúa individuajão j ôc

nofíò Santo Padre Ignacio, que aííim o partamos, ainda que também por com*
julga, para nòs crermos , que eile muyto pendio, ac que feiheouv.a dizer em pra-
bem entende o que he melhor. Refpon. tica, ou lerem carta : & tudo he para
deoentaó o Cardeal: Agora me rendo,& luítre do retrato, em que o imos dando
digo que tendes razaó í porque mais pe- a ver no que diiíe. E para o entendimen-
zotem nefte negocio a authondade do to-, & vontade goftarem melhor deite
Padre Santo ignacio, que as razões do prato , guizado pelo efpirito de Santo
mundo todo. E he muyto grande confir- Ignacio, os lançaremos com diítinção de
maçaõdeftetaõaltoconceyto de Santo hunsà outros na forma 4guinte.
Ignacio, o que delie dizia o Cardeal RQ! Quem íe efquçce deí),&defua con-
chilon -.Políticos omnes longo mtervallo vènienciaporferviço de;Deos,tero por
Jttperejfe judicabat , ejafque Conftittitio* Çi a Deos ^que^oprovè melhor , do ^uê
nesideam abfdutijjlmam Chrilliúni regi- díe fouberá f£zér,Je : rjara attender a íi,

minis putahátejfe. feefquecéra de Beos. ' R
Eíte era Santo ignacio na ponderação He grande a feita , iquc faz odemo.

do que decorria fobre o Inftituto pró. nio, quandp5'"$é$i|adhfià alma anda fero
poítoa feus filhos, para o acerco da obv côn&lho,&fem frevo de -quem a pofTa
íervanciareligiofa, tendo fempre pcr ai* guiar ,ainda quesfeàj cui voe por cami.:
vooamõrqueoEfpirito Santo mprime' nhòs muyto altos ^porque fempre anda
no coração dos que o defejaò fer t ir. E nàtontingencia demayor ruma.
por iíToafíim os Cardeaes, que antes lhe uNaoha quem mais Obfe,daqueaqueI-
eraõ oppoííos,& depois o Cardeal Mar » legoe fáz hum íó negocio

; porque a ap»
cello repugnante à Conííitu çaô , que píiêácãò fobre muytos, henfeopara to*
acima deyxamos lembrada

, quando ce- dos^ c -

diáodo feu parecer, tomáraõpor uni- Aííim como ganha grande premio no
co,& mais cabal fundamento , o íerviço, Ceo qutvo prófiUráiSotar fera de fi húa
que a Companhia fundada por Santo imaginaçãowá; tanto aue sdvertio net.
Ignacio fazia s Deos , & à Igreja Catho- la j aííim' fe expõem a grande perigo de

cahit
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eahir em grandes males,quemnão dà af>

fcnfo àsfuperiores infpirações.

Se a charidade , & a cortefia não íaõ

verdadeyras,nãofaõccrtefia,nem cha »

ridade; mas antes: vaidade, & engano.
Por tanto, não convêm alargarfe tanto
nas promeíTas , que as obras não corref-
pondáo às palavras ; & não he bem pro
metterhúacoufa para amanhã, fe anão
podemos fazer hoje.

Deve íe eftimar mais húa vitoria de íi

mefmo,& húa mortificação da prcpna
vontade, do que dar a vida a mortos.
Convêm falíar pouco, & ouvir muy^

to 5 & em tudo o que íe diz fer muyto
confíderado, & muyro mais em a uílar
pazes, & acabar diíferenças ;como tam-
bém em tratar as coufas de Ocos de for-
te, que nãofaya daboca inadverndamê*
te húa fô palavra. íi quanto íe diz a hum,
cuyde-fe,que ha de chegar aos ouvidos
de muyros, & que !e ha de publicar na
praça,o que fe tratou em fegredo, para
que as palavras fe pe^em com prudência.
c Os que; querem iferdcmaíiadamente
fabiosnas coufas de Deos , poucas ve
zes fe fahem bem em negócios grandes-,
& heróicos : porque nunca íe app! acará a
coufas altas , fcarduas , quem olhando
para qualquer difficuldade.teme demav
fiadame ate tudo o ]m pôde a5 ontecer.

• ^Gom fe mudar oiugar ,mão fe mu->
dão os coftumes : & quem íraz comfigó
a fi mefmo fendo maoi, desordinario n|o
he melhor naquelle Paiz:,dò>queneíie.

Quem fe occupa em ajuda; dosproxi*
mos, fará mais., &: obraràíemprermeSholr,
cedendo,& humilhando íe,da que por»,
fiando com authoridade.'; í

: l

Todo o mebqueie pôde -tirar das filo.

res,das delicias do mundo com fuás ri.

qiiezas,6i pra^eres^ãotean-tanta doçu,
ra , quanto o fei & vinagre, de Çhniío :

iíto he,as a mar % uras dos trabalhos toje^
radosporamor.&em companhia do Se.
nhor.^

Folio que íe devem fugirtodos os vi-
ciou, trate fe porém com o mayor cuy-
dado,& esforço de vencer aqueiles a q o

nto Ignacio,

homem fe vê de fua natureza mais meli-
nado

; porque eftes ameaç.ãoruinas mais
miferaveis,& mais certas, fenão ieacau-
telio íenamente.

Couía indigna,& vergonhofa feria, fe
os Religioíos tiveíTem dinheyro próprio,
ou o deíejaíTem ter

; ou com razão íe pu •

deífe cuydar que o deíejavâo.

Convém faber diíhnguiros movimé»
tos da natureza, dos da graça 5 não me-
diro pio veytoefpiritual pelo íemblan»
te, ou gefto exterior, ou facilidade na-
tural, ou por andar retirado; mas pela
força que fehum faza íi, & pelas vido-
rias, que alcança de íi meímo.
Qyem tem negócios, não deve accõ-

modar os negócios a íi, mas antes a fi aos
negocios.Nem os tratará bem quem os
mede com a própria commodidade

, 6c
não com quanto pedem as couías que
tem entre mãos.
A quem poífue a Deos, ainda que não

tenha couía algúa,nada falta
; porq Deos

he todo o bem & todo o bem nos vem
juntamente.com Deos,

Da virtude dos principiantes
, parti-

cularmente moços, não fe ha de fiar em
coufas de perigo, affim pela idade fu-
geyta a impreíTóes oppoíias , como pelo
eípirito, 4ue he como os pimpolhos da
Primavera , os quaes brotão deprefía ,&
alegremente

;
porém faõ taõ tenros , que

fò tocados fecão.

Quanto he mayor o fruto que fazem
os Reíigiofos nos próximos, tratando
com eljesfamiliarmente- fefe confervaõ
bem

;
tanto mayor heo perigo fe fe naõ^

faz como fe deve ; porque aílim como
húapraticadiícreta ,&húa cowerfaçaõ
modeíia de hum prudente,& efpintua!,
attraheos homens a Deos .-, & os affa^a
para o bem ;

aiíim ofallarde hum íncon.
íiderado,& de hum arrebatado os rei ar-
da.,,<&.aligna, tirando damno ,& mà edi-
ficação, donde fe pertendia tirar chari-
dade, & proveyto.

ParaaspeííoaseíprituaeSjdeordina'
rio ha mayor perigo nos defeytos leves,

& nas traafgreíTões, que parecem fer de

pouca
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pouca importância

5
do que nas culpas para todos : nem cu yde de viver a fi,ou

P^ra fi jUias feja todo de feus irmãos : òc

aííim fuecede entrar eliecom alua, &fa»
bir com a de Deos.

Acertos zeladores, & reformadores,
que tornaõ grande pena das couías publi

graves, por íe conhecer facilmente o mal
delias fe fe topa com ellas , & o feu dano;

& o prejuízo daquellas fo fe Tente de-
pois demuytotempo,& quando jà he
grande.

Os que tem natural colérico, devem cas,aconfeihavaoSanto ,que artendef*
eftar fobre íi , armarfe , & preíidiarfe ef. fê para fi, Sc para as [uas couías,deyxan.
pecialmente quando houverem de tratar do o cuydado vaõ que tornaõ das dos ou-
com outros coléricos

;
porque com eíte tros :& que cuydaífem, que de qualquer

aparelhoo homem fe prepara, & faz ob» coufa Deos lhes pedirá conta no ultimo
flaculo ao feu natural fogofo. De outra àis ;&c que fedirpuzeííem adarfatisfa.
force facilmente fe chega a quebras de çaô daquellas qne4aó próprias, & naõ
charidade,& nafeem defgoftos. das alheyas, que lhes naõ pertencem em

Para vencer a outros vicios, &ineti« razaódofeucfSckv
nações naturaes naõ boas , enfínava o Sã Os que pertendem fubir muy to alto,
to Padre o mefmo

; porque o recolherfe haô de profundarfe muytoabayxo
, parahum frequentemente no feu coração, o correfponder o fundamento de humilda,

ter conta de fi,& verbemoquefe ha de de. fcdefprezo próprio à medida da ai.
dizer, ou fazer, & o que pôde fueceder j tura, a que íe pertende levantar o edifí-
íerve para reter a natureza rebelde, & as

payxões viciofas , que delíe fahem. E fe

alguém achaífe algum companheyro tâó

fiel,aquempudefíedefcabrir os defey

cio: porque entaó a obra fera íegura , fe

eílsver bem fundada nefta virtude
Para ajuda das almas fe haô de ufar as

artes, & artiicias de que ufa o demónio,
tos próprios, &ferdelle avifado, &que para dano delias. Por tanto, aíTnn como o
hum advertiíFe ao outro dos feus 5 ííto inimigo obíerva primeyramente a natu-
iena grande utilidade. reza,&genio década hum, a depois

Se Deos vos da muyto que padecer, lhe propõem como ifca no anzol âquelle
he final que quer fazervos hum grande objefto a que mais fe inclina, offerecen.
Santo : & fe defejais, que Deos vos faça do riquezas áos avarentos , honras aos
hum grande Santo, pedilhe que vos dê ambiciofos, delicias aos carnaês, & aos
muyto que padecer. Naõ ha lenho, em devotos apparencias de devoção, entra-
quemais ardao fogo do amor de Deos, do pouco a pouco ,& naõ de todo por
que o da Cruz. húa veZí até qUe vencida a vontade , to-
Os Pregadores, & todos os que enfí- me poíTe totalmente da alma; aílim o pru.

naòaopovo, devem coníiderar bem an- dente Meftreefpíritual, coníiderando as
tes, & eícrever diligentemente o q que. inclinações, & o natural das peffoas ed
rem dizer : naô afSrmar coufa algú j te> quemtrata , deve ao principio diflimu.
raerariamente,nem ter ambição dos pui- lar, & paííar por muytas coufas,fingíndo
pitos,& nem levar a eiíes coufas duvi. que naõ as vé : & eihndo jà como fenhor
ctoías, ou novas. Mas antes nas prega- das fuás vontades acometeilas entaõ cõ
çces,5íexhortações mais fe devem re.

prehendercom modeftia os vicios, do
que trazer coufas, que deley taó a quem
cuvc,oudem applaufoa quem diz.

O pefeador de homens he Miniíiro
<JeChriíto,que quer trazer almas aDeos:

as fuás armas, & adquiriilas para Deos.
Alguas vezes o homem he tentado do

demónio., & tão fórçofamente Oppnmj-
do,que parece que perde o júizo:&
muytos coílumão então attribuir à na-
tureza, ou à enfermidade , o que em ef<

& deve accommodarfe quanto permitte feyto nafee da tentação.
a Ley Divina, de íorte, que íê faça todo: Naõ merecem louvor aceite* /tfef•

três

1
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três cfpirituaes, que medem a todos por
fí mefmos, guiando a todos pela via da
vida, & da oraçaõ,que achaó boa para 17.

He coufa perigofa, & de homens , q naó
entendem os diverfos dons do Éfpirito

Santo, & a variedade das graças,com os
que reparte as fuás mifericordias por
modos particulares,a huns de húa forte,

a outros de outra.

Comonaó ha coufa na Religião mais
peílilentc, que naõ ferem os fugeytos
delias unidos ,& concordes : aflirn ne-
nhua coufa faz menos eíiimaveis os Re»
hgiofos,que o vellos divifos em bandos,
& facçóes

} porque a charidadehea vida
daR.e!igiaõ-

Deyxar a Deos por Deos ( iíTo hc a

noffa contemplação pela converfaõ dos
outros) he perda de grande ganho,- por-
que alem do merecimento de ganhar húa
alma

;
quando tornamos a Deos com a

oraçaõ, achamos muytomais do que ti.

veramos feyto attendendo fomente a

nòs. E a iíta chamava o Santo hum cir-

culo de revezadas influencias
;
porque a

oraçaõ exhortando em nòs amor de
Deos, nos move a procurar que feja co-
nhecido, & amado dos outros. E fazer
que outros o conheçaõ ,& o amem , nos
faz mais amados delle, & nòs alcança-

mos feus favores na oraçaõ. Por iíío di-
zia fer verdade , que fe podia fahir a tra-

tar com o próximo, fem fe afaftar com
o entendimento de Deos: & que ifto cõ
o exercício pratico da prefença de Deos,
faz que o achemos ,& amemos em qual.
quer peffoa,lugar,& oceupaçaõ.
i. Dos que quereriaõ hum Anjo do Ceo
para viverem feguros em toda a vida;
diziaomefmo Santo fer coufa boa para
elles entrarem em Religião: & q avinda
do tal Anjo feria neceflaria , naõ para fa •

hirdo mundo ; mas para ficar nelle com
fegurança de fe falvar , ainda vivendo
entre os grandes,& frequentes perigos,
& os poucos auxilios de que fe ufa efi-

cazmente. E que fendo obfervante na
Religião, he muyto fácil falvarfe,& mais
fer Santo : porque nella , ou naó fe cahe

Sdntolgnaciòy
em peccado mortal, ou fe algum cahio >
logo fe levanta.

A razaõ deve pòr freyo naõ fomente
àspayxócSjparaquenáo íe dcfmandem
em palavras, & obras indecentes-, mas
também ao éfpirito, para que obre, naõ
com impeto, mas com difeurfo.

Quem defeja ajudar a outros, attenda
primeyro a fi, ardendo por eh aridade, fe

quer acender aos outros. Fuja como de
peite da ambição, deyxe o regalo ,& as
delicias da carne, apague no coração
qualquer movimento fenfual, para que
pofía receber melhor na alma os influxos
Divinos , & communtcallos a outros.
Não he menor milagre, ver ahumRe-

ligiofo melancólico, que não bufea ou-
tra coufa fora de Deos; do que ver ale«

grea humReligiofo,quebufca qualquer
coufa, & não a Deos.

Avirtude,&afantidadedavida po-
dem muyto para com Deos, &para com
os homens : não ha coufa na terra, que fe
lhe pofla igualar. E tal vez os mais San»
tos,& menos prudentes acertão nobom
fucceíío de coufas grandes ; melhor que
outros mais fabios , & menos Santos,
fendo as fuás obras guiadas por Deos,
a quem fe encoftão. Univerfalmente po-
rèm,nãobaftafó a fantidade para gover*
nar outros ; mas alem da virtude he ne»
ceffario também grande juizo, & pru-
dência*

Entenda quem tem à fua conta ajudar
ao próximo, que não ha de tratar com
homensfperfeytos, mas com gente não
fanta,& muytas vezes mà:& como diz
o Apoftolo , cm meyo de húa naçaõ raà,

& perverfa. E por iíto arme-fe contra os
aíTaltos , que poderá encontrar ; & nem
fe perturbe por ver grandes peccados>&
maldades, nem íe cfcandalize:& nem
por fer grande a malícia , ou eftulticia

dos homens , deyxe a fímplicidade da
pomba,& a prudência da íerpente.

Quem quizer entender a vontade de
Deos para efeolher o eftado da vida , ou
para outro intereífe da alma,deve defpir.

fe de toda a própria inclinação , & porfe

gene-
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gcneroíamente nas mãos do Senhor ferviço de Deos com detrimento da ob*
promptoigualmen epara qualquer cou- fervanciaReIigiofa,hedeftruir aarvo*
ia para a qual o chamar. E logo coníide- re para colher os frutos deíla.
rando alguas verdades do Euangelho, Naó fe ha de deyxar de commungar.
meça com elias o fim, & o naõ do nego- frequentemente por falta de devoção
cio de que trata, tirando as confequen- íeníivel

j
porque ifto feria naõ querer

cias de húa,& de outra parte, Stordenan* comcropaõ,porque naõ vem molhado
do as todas ao ultimo fim , para o qual no mel.
Deos o creou. E fe ficar ainda duvidofo , Se o demónio nos naõ pode induzir a
aconfclhefecomamorte

, &como juá- peccar, folga com darnos moleítia , &
zo

;
porque lhe enfinaráó fazer agora , o com caufarnos trifteza.

que entrando na eternidade quizera ter Muytas vezes nos engana debayxo de

n
0,

r ,, ,
húa fingida, fcfaífa humildade, fazendo

Por eíperanças dilatadas de fazer muy- que nos naó atrevamos a fallar de coufas
to fervido a Deos para bem das almas , efpirituaes , como faríamos com pro-
naõfe deve tratar com pouco cuydado veyto noífo, & dos outros.
do prefente

, que para o meímo fim fe Os talentos naturaes de quem fe océ
tem entre mãos, fendo melhor o pouco cupaem ajudar o próximo , para que fe.
bem fundado, que o muyto pouco íegu- jaó efficazes , devem fer meneados peio
ro : porque fe perde hum,& naõ íe logra efpirito,& tomar forças delle para obrar.
o outro. Defla forte levaó a bençaõ de Deos , UQuando o demónio nos faz pufiliani- põem o Senhor nelles a fua maõ jjporque
mes, ôc com penfamentos timidos , nos tanto vai hua coufa , quanto Deos a faz
devemos conformar cõ a lembrança dos valer,& tanto a faz valer , quanto ella
benefícios, &mifericordias deDeos,cõ- para íe obrar bem fe unecomelle , como
liderando com quanto «amor , & com íeuinílrumento.E poriffo mais amava
quanto deíejoefpera por nos, para fai* oSanto,& eftimava a hum homem fim,
var"°í*

.
píez de grande virtude,que a hum Letra-O demónio naõ tem efcrupulo algum do de grandes talentos, mas de pouco

de mentir, ou também de fallar verdade, efpirito,aindaqueoajudaffecom mayor
quando com elia nos faz cahir. cuydado o douto,& dotado de talentos.
Quem tem hum natural impetuofo, & pela utilidade, que delles poderia refuU

rebelde, naó fe acovarde, nem defconfie;, taras almas.
julgando fe inútil para a virtude , mas Para fe precipitar alguém de improvi-
amme fe para domar effe natural : &fay- fo, o demónio o acomete, quando açor-
ba, que húa deitas vidorias vai mais q da de noy te, antes que fe arme com bons
muytos ados, que outros fazem fem penfamentos, & a razaõeftàmeyo ador-
repugnancia , por terem hum natural
quieto. E muyras vezes fuccede , que
aquelleque temhum temperamento du-
ro, fe com a força do efpiritokhega a

mecida,& na5 conhece ao inimigo : & o
homem naó rem outro confelheyromais
que a fi mefmo.
Aquém profetTa efpirito,& oraçaó,

domallo, fica hábil para coufas grandes, para que a fequidaõ ihe naõ caufe def
A Divina Bondade "defende com ma- confiança, ou melancolia , naõ fe defva.

yor efficacia a quem com mayor violen- neçana confolaçaõ,julgando fer fruto do
cia he combatido do demónio

; & coftu- feu merecimento, o que he pura efmola
ma premiar com confolações doCeo os de Deos : & lembre -fe na tnfieza das
trabalhos, & as fadigas toleradas em re
íiftir ao inimigo da terra.

VaieríedosReligiofosem coufas do

graças de í§ue gortou pela Divina pie-

tíade, & na alegria coníidere-fe a íi mef-
mo defcon [ciado.

Na

,'

.
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Na dcfeoníolaçaõ ,naõ fe refolva ai- Para tirar alguém do eftado da perfey-
guem a fazer o contrario do que deter- çaõ em que ferve a Deos, & reduzillo a
minou na quietação do efpirito : & no viver comoos do mundo , lhe pinta o de-
tempo de algúa grande coníolaçaó, naõ monio outro eftado mais fermofo <}ue o
fe façaõ votos perpétuos , ou promeíTas feu, até que o tentado vem a deyxar por
difficultofas. Mas diffiraófe para outro o que lhe parecia bem , o que elie jà ti:

tempo, até que diminuindo fe o fervor, nha , fendo efte o melhor. Aííim como
fe delibere o que for conveniente com quando hum deyxa o bem q fez , olhan*
madureza de confideraçaõ , & naõ com do para outro mayor, que depois fe naõ
Ímpeto de affeélo. fará : & no entretanto de tal modo lhe
Devemos fazemos agradáveis a Deos, facilita o inimigo o confeguir etfe, até

& também aos homens por amor de queot?ra daqueíle,maíirandoIhediffi-
Deos ;& regular o zelo da honra Divi- culdades; que antes naõ tinha.

nacomoproveyto do próximo até fa- Quando hum amante mundano para
zer,oudeyxar muytas coufas por ref- perverterahúa honefta donzella*, ou a
peyto do juízo dos homens } com tanto, hua honrada mulher cafada , nenhúa cou.
que naô feja peccado, para bem dos mef- fa procura mais, que o ficarem oceultos
mos homens : affim como o Santo Padre os íeus intentos, temendo, que ou a fi-

nunca íe deyxou levar do efpirito , alem lha os mamfefte ao Pay , ou a mulher ao
do que pedia o fim da mayor gloria de marido. Pois iftomefmo he o que faz o
Deos , & do eftado que profefiava* E fe inimigo, querendo enganar a húa alma
elle fora peffoa particular, & naõ Pay de religiofa : procura , que ella encubra ao
húa Religião j

dizia, que quanto a fi, ti- Padre eípiritual as fuás fuggcftões , fa-

vera ordenado mais coufas na Compa- bendo muy bem , que fe forem defeuber.
nhia, as quaes por efte refpeyto naõ or- tas,ficaraó vãos os feus artifícios,

denou. Us noífos peníamentos procedem do
Para que nos naõ enganemos com as bom eípinto , fe faõ juíios no princi-

deliberações das coufas próprias, ha- pio, nomeyo,& nofim. Efedellesfefe.
vemos de olhar para ellas como fefotfem gue algúa ceufa mà, ou fe fe induz ahú
totalmente alheyas , pertencendo*nos bem de novo, que naõ hetaõ bom como
por iflò fazer juizo delias mais com ver- o jà gozado : ou íe a alma toma demafía-
dade, que com interefle. E ainda depois da pena , perdendo por iíTo a primeyra
de determinado o fim,ou o naôjhavemos paz

;
he final que então infiue o efpirito

de recorrer a Deos por meyo da oraçaõ
;

mao.
porque raras vezes fócom o noíTo dif- Quem tem muyto medo do mundo,
curío vemos tanto, quanto o humilde rc- nunca fará grandes coufas por Deos;
curfo a Deos,& as regras eternas nos ma. porque naô fe podem fazer grandes cou!
niteíhõ. .... fas por Deos, fem que o mundo ponha
He artifício do inimigo tirar o te- muyto medo , levantando conrra ellas

mor de cahir, para mais leguramente grandes perfeguições. Falia o Santo co-
difpor a cahida :offerecer fombrasdef- mo experimentado

;
porque fó quando

medidas de terror, para que acanhando- elle entendeo com o mundo, exhortando
íeohomemcaya,cuydandoque naõ pó.
de refift ir quanro bafta ; & entaõ he mais
certa a queda, porque enraõ fe faz o de-
mónio mais atrevido* Domefmomodo,
que porfiando as mulheres com os ho-
mens , tanto faõ ellas mais animofas ,

quanto elles femoftraõ mais coytados.

contra os vícios, entaõ com as fuás per-
feguições lhe queria meter medo omun-
do*

Ainda que entre as virtudes , & os
feus aclos ha grãos de nobreza, 6? ex«
cellencia de merecimentos de húas fobre

outras j naõ he para todos fempre o me-

lhor,
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lhor, aquillo que he mais excdlente , fe- affim , eítes nunca perdem a paz de íua
naô o que em taes circunflancias he o bemavenrurança»

maia provcytolb. Porque íeDeoscom» As palavras fahem mais confideradas

municar a hum na craçaô a dor dos pec- da psnna* que da língua ,& fe vé o <jue

cados, naõ deve deyxarcík aí?ccl:o,que feefc?eve,& naõ o que fé falia. Affim o
ihe he muy proporcionado, & querer fu. dizia o Santo, quando lhe kvavaõ algúa

bir com outro, que o leve a contemplar delação de feus fubditos , principalmen»
as perfeyções Divinas , ainda que efte teíe norava nos delatores mais de pay-
feja maisexcellente. xaõ, que de zelo*

Muytas vezes mayor perigo ha em Pouco importa fer hum bom para as
defprezar os peccados pequenos,do que letras, fe as letras naõ faõ boas para elleé

os grandes. E a razaõ he
;
porque o pec- Aílim coftumava dizer, quando via, que

cado grande, como logo íe conhece, lo- as letras faziaõ defvanecidos aos eítu-
go fe lhe applica o remédio ; & o peque- diofos de opiniões extravagantes $ &
no, porque fe naõ conhece, tarde fe ihe quenellaseramaisavaidade/jueoapro-
acodecomacura,&ellefempre vaycref. veytamento.
cendo até difpor para o grande. Naõ heneceflariono Superior, <Jué el-

Nâo he para menos fe admirar , veríe le lance fora a ira, fenaõ que a mande , &
triíie aquelle Religiofo, que nenhfía ou- naõqueella mande aoSuperior. Iftofen-
tra coufa bufea irais que a Deos, do qu e tio o Santo Padre dizendo, que nos Su»
acharíe alegre aquelle que mais cura de periores a ira naõ ha de eítar morta , fe-

todas as coufas , do que bufear a Deos. naó mortificada ; & que o Superior man*
Mais he para fer temido o temor da defobre eíla , & naõ ella fobreoSupe-

pobreza , do que a mefma pobreza : falia rior : & que por ella mortificada o Supe.
da voluntária. £ deve fer , porque naô rior governe os fubditos»
affligc tanto a pobreza exercitadajcomo Também fentia o Santo Padre

,
que à

ã confíderaçaõ do feu exercício. mortificação dada a feu ti^mpo aprovey *

Os de mà vida naõ podem viver muy* tava,& não quando fe dà fora de tempOé
to tempo entre os exemplares da boa : Aílim o deu a entender quando confeíi*
aflim porque Deos os naõ coftuma fo- tio que hum Noviço tivcíTecomífaohíí
frer muyto tempo, como porque eiles Santo Crucifixo, que tinha ao pê da
neffe tempo eftaõ violentados , fazendo
papel de bons, fendo perverfos.

Permitta Deos , que quando diíFerem

mal de nos ( fallava o Santo da Compa-
nhia) naõ fallem verdade.

Tanto feaugmentaràhumnoprovey.
to das coufas efpirituaes, quanto fe abf»
trahir do amor de íi, & dos feus pró-
prios commodos.
Eftàmuyto longe de fe ver cahidoem

efpiritos bayxos, aquelle que faz por fu.
bir aos mais altos.

Para fe encaminhar a falvaçaõ das al«

mas, haõ de fer imitados os Anjos; por-

Cruzhúa imagem de N.Senhora de mui*
to preço, & para fua muyta devoção >

ainda antes de entrar na Companhia. E
quando entendec , que paflados alguns
dias do feu noviciado, jàelle havia ad-
quirido verdadeyra mortificação ; en-
tão lhe tirou o Santo Crucifixo>& diflfe :

Agora queeíle Irmaõ naó tem o Santo
Crucifixo no coração , he tempo de qiíe

lho tirem das mãos-

Quando em húa occafíaõ acompanha:
va até a portaria a hum deíejofo dever a
noffa Cafa, apontando para a porta , dif-

fe : Efte he o noííò cárcere* Porque com
que por húa parte nãodefiftem de as in . elle eleufamos terem cafa cárcere, & tã-
duítriarem toJosos meyospara ellas fe bem genteque merernelle : ifto hefque.'
falvarem j& por outra, nem por iíTo,ain-

da que os fucceíFos fejaõ , ou aflim , ou
ria dizer o Santo) efeufamos de ter prd-
zos, lançando fora os defpedidos.

Cec

1
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578 Retratos de Santo Içnacio,
1 Quem ainda naõ deixou todas as cou- Dos imprudentemente fervorofos

,
fasccmtalperfeyçaó,quefe veja íópof* queapurãoofcuzeloem Te animarei a
íuindoaDeos,naófejapoínjidodascou> controverter com os Prelados Ecdefi*
fas que ainda poffue. Se naõ as deyxa afiicos, & perturbar a paz dos proxi-
par Deos ,

ordene-as a Deos. líio he mos, dizia o Santo, q para eles fazerem
(quer dizero Santo; naó as tenha como hú bem, fazião dous males ; & a fábrica.
fim, mas como meyo , para por ellas ir vâocõ húa mão, o qdiflnbuhião com
ao feu fim, que he Deos. a outra, & muy tas vezes p2ra affentar
Naõ ha lenho, q fajã mayor fogo de húa pedra, defencayxavão hum cento-

amor de Deos, q o da Cruz, do qual fe Oqnáohebo-n fenaõ fopara fi,nãohe
valeo Chrifto para fazer húfacrificio de bom para a Ce panhia; porá dia tem por
infinita chandade. Aifim dizia o Santo, inftituto cffencial o fer tanto dos ou-
quádo exhortava a padecer por amor de tros, como de íl
Deos na cruz de mortificaçaõ,a qual cõ. Bem poderá íer,que algúas deitas kn .

liderava como lenho , paranelle arder tenças jàfe achem eferitasno que temos
quem de íi faz íacrificio a Deos, dito na Hiftoriada vida de S. Ignacio

Peia efperança, ainda que feja a ma- em diveríos lugares j mas foy , porque
yor,quefe pôde confiderar,de fe fazer variavão com algúa nova reflexão do
muytonoferviçodeDeos jnaõfeha de rnefmo Santo, ou porque os Authores
deyxar o pouco, que de prefente fe fsz. da fua vida não faó obrigados a fe à^
lorqmelhorheopouco bem fundado, viarem huns dos outros ;'& não he vicio
& duravel,q o muyto incerto, & mal fe- na verdade a fua repetição.
guro: & deíie modo fuecede muytas ve- Muytas outras erão as (entendas do
zes perderfe hu,& naõ fe ganhar o outro. Santo, que como aforiímos myíticos de
Quem profeíla efpinto , & oraçaõ, virtudes , pudéramos ainda íazer aqui

dous tempos lhe faó pengoíos : hum da lembrados para fe ver o muyto que pro»
abundância das confolaçóes

; porque fe fundou o íeu juizo.Mas para fe entender
podedefvanecer com ellas, como fe as comoferianumeroíaa fua multidão, fo-
tiveífe mereciao. E outro da fuacaref- brãoos apophthegmas,que temos eferi.
tia, & fecura j porque pôde afroxar to. Aílimcomo para fe moíirsr quanto
defeonfiando da liberalidade de Deos, he abundante de agua o mais profundo
comoíeelle naõ tivera ainda mais que poço , nãohe neceflano eígotar toda •

lhedar. E para concordar eftes tempos & peia muyta que fe tem tirado, bem fé
taõ oppoítos entre fí

; diz o Santo,que fe mede a que fica para íe tirar.Toda a vida
tome hum para ajudar ao outro, lembra- do Santo Patriarcha , fe fizermos refle-
do-fc no tempo das confoiaçõesjdo tem- xáofobreoquedeiie temos efcrito,he
po das defeonfoiações

, & no tempo das húa continuada confirmação de fua rara
defconfolaçces,do tépo das cõfol.açõcs. prudência no que diíTe , & efereveo por

Ocorponaõhenoflbjíenaõde Deos, fua própria mão,indo tudo femprerevef-
& delle deveraos dar conta a Deos : não tido pela luz do efpirito. E fe o retrato
fofe o temos tratado com demafiadore- maisnatural he o que a primorofa arte
gafo, porque então fe faz infoíente

,
por delineou no quadro com tão viva repre-

aquella brandura fer caufa de grande fentação, que parece etfàfalJando nelle
mal

;
mas também fe o trato fcy indif- ofugeytoretratadOiíítoheoquefazéíle

creto
;
porque fe pôde o corpo fazer in- retrato de S.ígnacio , q nòs aqui acaba,

utrlpara o íerviço de Deos. mcs,& o dà a fer conhecido pelo q diffe,O que trabalha em ajuda do próximo, tomando por iífo confiança cite feu hu.
achará fempre mais eiScacia na humilda- milde filho para o retratar à penná , de*
de, que na authondade, & vencera fem- pois de impreífo no coração pelo amor,
pre melhor cedendo, que pelejando. Qomojignacukmfupercor.

Ao
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A O Santo por tantos modos aflim retratado, levan-
tarão íeus filhos o Altar, & retabolo,de que falía-

mos no livro das fuás glorificações; & nòs moílramos
reprefentada aqueila obra por efcritura aos que a não
chegarão a admirar com a vifta. E advertimos logo,para
que melhor fe divife efta mageftofa fabrica no grande
difpendio do feu material > & primores da arte , que nella

fe empenharão os melhores Meftres de dentro , & fora

de Roma,& fe lavrarão à cufta de muyto preço as pedras
demayoreítimaçaõ ? & metaesdamais forte reíiftencia

contra o confumo do tempo, reveftida toda efta maqui-
na com opreciofo do ouro , prata >& prezada pedraria, fi*

niffimo criílal, & feleóto ala baftro, como iremos debu-
xando, & digamos, por accommodaçaõ , também retra*

tando.

Ceeiij BREVE
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DA PERSPECTIVA DA CAPELLA
D E

SANTO ÍGNACIO,
NA IGREJA DA CASA PROFESSA DA COMPANHIA

de Jefus em Roma,

A qual tem por inícripçaõ, ou titulo,

IDEA DA CAPELLA, QUE SE FABRICOU A SANTO
Ígnacio de Loyola, Fundador da Companhia de $E±US, na Igreja d*

Cafa Profefía Romana da me/ma Companhia , na qual CapelU
veneramos os/agrados defpojôs de[eus fantos Ojjos.

AN NO DE i69r*

Alguns pareceo conveniente
para fatisfazer aos defejos
dos que a appeteciaõ, fahir

com eíla breve deferi pçaõ da
Perfpectiva da Capella de Santo ígnacio,
que fumrnariamente declare aílim cada
qual das partes defta Obra , como os
precioíbs mármores, êcmetaes, de que
confia : para que com ifto deícancem os
Religiofos defejos 3 & piedade daquel-
les, quevenerando com cultoefpeciafa
Santo ígnacio , naó fó fe alegrão com a

fua celeflial gloria, íenaõ também com
as honras, que fe lhe fazem cà na terra.

A planta, oudefenho defte Retabo-
Io,tem dous quadrados defronte,& dous
dos lados. Os dous primeyros fe conti«
nuaó comhúa linha , ou raya arqueada
pela parte interior, & os dos lados com
a parte de hum circulo. Na área de cada
qual defles quadrados defde o centro

commum fe formaõ dous círculos : o peí

meyro dos quaes tem a gfofíura dehum
pé, o fegundo a eftreyteza , ou diâmetro
da parte fuperior, & ambos a altura de
huacolumna. As outras demais linhas,

ourec\as,ou angulares, ou paralielas,

moftraó , & expreíTaq o comprimento ,

largura, &altura,ou eminência de cada
qual dos membros. As quaes coufas to«

das muytobemcomprehendemosperi.
tos na Arqui te&ura. Defte veíligio , ou
planta de todo o edifício fe levanta a
primeyra ordem de pedeílacs : a qual fer^

vc de fundamento , & com as fuás emi«
nencias de regras a toda a mais obra , gc

lhe concilia grandeza ,& firmeza junta»

mente. Os mármores com que fe adorna,
faõ diverfos, & preciofos

j
porque as {o .

leyras faõ todas de mármore preto com
manchas brancas: as bazes , & capiteis

do amarello antigo : os corpos das co.

1umnas,



"Breve dejcripçaò da TerípeUiva da Capella de SJgnacio, 5 8 1
lumnas de ala.baítro , a que os officiaes lunina , oue cem de diâmetro ires pai*
da arte chamaõ florido. mos, & íete polegadas.

Segue fe ao depois outra ordem de So. re ocapite! aiTcnta hGa alquitrave
pedeítaes,maisnobrequeaprimtyra,& de marn ore verde: àqual fefeguehum
mais ornada de mármore Lacedemomo, fnzo embrechado de lafiros

, pelo qual
a que chamaõ Verde Antigo

j cujo prin. fedilatão ricas folhagens de metal dou-
cipal ornato faõ fece quadros de rica ef- rado,que cota: mente o cercão , & ador-
cultura de relevo, feytos.de metal fun- não. 1 íte fnzo fe conclue com húa co-
dido,& dourado, que contêm diverfos roa ,quefuítenta íobre íi hua aroueada
milagres,que obrou Santo Ignacio.alem eminência, tão viíroía pela matéria i que
dehumpaynel,quefobrdahe no meyo hc de mármore verde; como pelas rofas
deita obra, mayor que os outros ,oquaI de metal dourado , que ornáoos demais
reprefenta a S.Ignacioconvalecendo por efpaços vazios no frontispício, & ttão
benefício do Apoftolo S.Pcdro,da teri. de roda eira peça.
daquerecebeo no cerco de Pamplona.

Sobre ertes pedeítaes affènraõ as ba«
zes das columnas , q faõ de bronze dou-
rado, às quaes correfpondem outras fe.

melhantes,& accommodadas para luf.

Entre as duas alas do remate fe vede
bronze dourado 1 úa fíigie

, que repre*
fentaaSantiilima Trindade. Eíià alicn-
tadoo Divino Verbo a mãodireyta

, à
efquerda o Eterno Padre, & no meyo tm

untar as columnas fobrepoítas
; & tem forma de húa pomba íufpenfa no ar o Ef-

cada hua deitas a foleyra do quadra So da pinto Santo 5 de cujo centro brotão ín .

paze de mármore preto antigo, có maa- numeráveis rayos , que vibrados fem
chás brancas. Sobre as bazes aíTentaõ ordem para diverfas partes , cabalmente
columnas enrugadas , de altura de vinte aperfe çoaõ a obra toda com bella pro-& oyco palmos, que de alto a bayxo faô porçaÕ,& galantaria,
embrechadasde fafiro, a que os moder. No meyo do Retabolo eítà também
nos chamaõ Lazulo. As prominencias fabricado hum efpaçofo nicho em forma
das rugas das columnas fe diftmguem de abobada, com a parte fupenor de de-
cora írizos,ou perfis de bronze também troembrechada.Nocume fe vem dous
dourado, quefenaoaugmentaõ o pre- Anjos de mármore da Liguria, fuíten.
cioío da pedra ao menos lhe acrefcent.õ tando hum efeudo de bronze dourado
certamenteo cfplendor,& fermofura. As na mãos, no qualfeléonomede IFSU
columnas poítenores faõ de mármore formadocõ letras de folido criftal. Na
preto antigo,& de tal forte falpicado de entrada eílão outros dous Anjos de
manchas brancas, que íe pôde duvidar, bronze dourado , íufientando outro el-
le he por ventura artifício engenhoío da cudo também de bronze dourado , no
arte, cu obra da natureza. qua | fe vè dfcrit0 aquelie íinguíar b^a,No remate das columnas tem cada /zâo de Santo Ighacio:^ maiorem Dei
qual hum íolido capitel de bronze fun- gloriam Deite íobehúa peanha , q peia
dido, & dourado, de altura de quatro parte inferior em queíe remata tem ai -

palmos, & duas polegadas, Scmey a. Pelo guas cabeças de Anjos com a.-as de bran-
que todaia altura da coiumna com baze, ze também dourado, em tal forma , que& capitel, vem a ter trinta & quatro pai- acompanhadas, có os dous Anjos ibbre •

mos. Deita umea medida pôde qual- ditos feivem.de adornar maravilhofa.
quer, aindaque mediocrcmente verfado mente toda aquella eminência da peanha.
ria Arquitcâura

, colligir facilmente as
.
As paredes interiores do nicho artifi-

partes de todaaobrj,& década qual dos cioian ente fabricadas , eílão também
membros, fazendo pira o demais argu, embrechadas de íanro, a que chamaõ flo.
mento da grcíTura da parte ínfima daco; rido, de fino aiabaíiro,& outras antigas,

Ccciij &



5 8 i Ureve defcripçao da
& prcciofas pedras,tecidas com laçarias,

& ramaes de folhas,que fervem de as dif-

tinguir , & fazer avultar com mais va-

lenria. De húa ,& outra parte eftão va

riamente pendentes amontoadas nuvens
de bronze dourado, das quaes fobrefa»

hem alguns Anjos ,& Cherubins de pra-

ta. Ametade do hemisfério do nicho íe

divide também com outras laçarias de
folhas,& flores ,formadas como em cin-

ca pyramides , todas de bronze doura*
do, que nafeendoda parte inferior , fó«

bem até o zimborio,ou corucheo da abo-

bada, & fe rematão formando hum rico,

& mageftofo florão. Na arca de cada
qual das divifôes eftà hum efpelho de fa-

firo, inclufoem húa moldura de bronze
dourado. As fuperficiesrazas, que ref
tão fem outro ornato , eftão cubertas de
fino, & antigo alabafíro.

No vão do nicho (obre a peanha eftà

collocada húa Imagem de prata de Santo
Ignacio, veftida com paramentos facer-

dotaes. Tem de altura treze palmos. A
cafula efta preciofamente lavrada,& ain-

da com mais ventagem a fenefa
, que em

forma de Cruz a divide por diante, &
pordetraz.

O Altar, em que fe celebra ofacro-
fanto, & incruento Sacrifício daMifla,
he todo de bronze dourado : & nos dias

principalmente de feita fe orna com hum
rico frontal de prata. A baze,ou pedef.

tal,emqueaílentaó oscaftiçaes, he de
prata, parte lavrada

, parte fundida , &
variamente cercada de folhagem de brõ-
ze dourado. Divide fe em partes com
húas quadradas, & pequenas columnasr
& em cada qual das diviíóes eftão cx-
preffas alguas principaes acções de Santo
Ignacio.

O cofre, em que eftão depofítados os
fagrados oíTos de Santo Ignacio , hede
bronze dourado, lavrado todo com húa
galharda folhagem , tudo obra de finif.

fima efeultura. A efeada do Alrar tem to-
dos os degraos de pedra pòrfido ,toda
variamente cortada de veas,ou hftasde
bronze dourado. Q pavimento em que

TerfpeBívada Capella

piza o Sacerdote,quando facrifTca , eftà
todo taó engenholamente tecido de fafi.

ros, alabaftros,jafpes Qrientaes ,& ou»
trás preciofas pedras , que parece naõ
tanto obra do mais engenhofo lapidario,

quanto defempenho da mais fubtil agu.
lha, regida pela maõ do mais deftro , &
iníigne bordador,
Nos dons Ângulos do Altar eftaõ

collocadas duas Imagens de fino mar*
moredaLiguria,que riguraõ a Religião
Chriftã, & Fé Catholica:húa fulminan-
do rayos contra a idolatria, & outra tri-

unfando da herefia. Os lados do Reta-
bolodehúa,&outra parte eftaõ orna.
dos com dous excellentes efpelhos de
finiífímo alabaftro, fal picado com varias
manchas de cor mellea , & laâca.cõ mol-
duras também de alabaftro florido, li.

gados com húas como fitas de bronze
dourado. Eftaõ também em hum , & ou-
tro lado, entre hum , & outro efpelho,
duas figuras entalhadas em branco már-
more, das quaes a que eftà da parte di.
reytareprefenta a Companhia confirma»
da

; & a da efquerda ao Summo Pontífice
canonizando a Santo Ignacio. Os rema»
tes deftes dous quadros , que faõ de ala-

baftro florido , eftaõ emgenhofamentc
ornados com duas conchas , que os fe.

chaõ pela parte fuperior, & infima , nas
quaes eftaó enxeridos alguns ramos de
palmas da mefma matéria.Os mais inter,
vallos das paredes eftaó ornados com
húas como fitarias continuadas de ala-

baftro Oriental
, & com huns como flo-

rões de pedra Croccina.

Toda a capella eftà cercada de húas
nobres grades,que também fervem de fe

adminiftrar neilas ao povo oSantiflimo
Sacramenroda Euchariftia.Saõ engenho-
famente lavradas: porém contra ocoftu-
me ordinário tem por entre as grades
húa ramagem continuada de folhas, que
por todas ellas fe dilataõ, & occupsóos
vãos dos entre meyos. Orna ,& diftin-

gue os meímos vãos rica pedraria com
Anjos de bronze fundido fobrepoftos
com tochas de prata nas mãos. Os de-

graos



de Santo Ignacio. *%%
grãos fobre que eítaõ eftas grades, faõ de O arco da Capella finalmente j que elmármore verde. O pavimento de dentro triba de húa,& outra parte fobre nua fir<
immcdiato às grades, todo hemarche- me ordem de pedeítaes,he todo pela nar-
rado em forma de xadrcz.com pequenas, te interior de tino ertuque, & ornado va-& quadradas lagensde mármore dedi- riamentecomdiverfas figuras de relevo
verias cores, & lavrado com hum gra. da mefma matéria , fe acaba de aperfev-
tiffimolabynnthodehúa continuada fo. coar comhúa pintura galharda, que tem

£^'a i a j ^ ,
no meyo, a qual reprefenta a S* IgnacioNos dous ladosdo Altar tem duas fubindoaosCeos triunfante com gran.

credencias de alabaftro florido. Neftas de pompa, &mageftade* .

affim da parte fupenor , como ínfima , fe A Capella d, porta traveíTa ; que ellàvem os brazoes,& armas Gentílicas có contigua à Capella de Santo Ignacio to!varias infcnpçôes, das quaes fe fará ho- da fè adorna de ricos mármore com ad.norihca menção em outra mais larga , & miravel traça difpoftos. Divide fe comexacta narração, depois que a obra fe quatro portas, em eufos remates fe vemaperfeyçoaraetodo, expreíTos íobre dourados eícudo^TUs lados da Capella também eflaõ guns emblemas animados com fentencas
cultofamente ornados.Brotaõ de hum,& tiradas da íagrada Efcritura, que exori.outro duas maquinas unidas às paredes meraalguas das heróicas virtudes de S.de hum mageftofoíolhado,as quaes tem Ignacio O teclo interior defta Canela
fobrepoitos dous Anjos de prata , que fa«hQa viftofaapparenciaporferdemar.
com as mãos fufpendem húa pendente more íobredourado.
alampada. As duas portas,das quaes húa Mo baila, b.ncvolo Leytnr, para quefica para a parte da porta lateral da Igre- defta breve narração, junto com a per-ja,& outra da parte da Capella de N-Se- fpediva da Capdl^que deícrevemos
nhora, faõ de antigo.marmoit,a que cha- formes hum cabal conccyto de toda a O-mao os Artífices Breyia antigua. No bra. Entretanto quero que advirtas ,q

te, eflao collocados dous Anjos de mar. tà perfeyco,coníummado & por fua or -

more
, que tem embraçado hum efeudo dem dupoitoein feus lugares ,-cxceDtascercado com raros de bronze dourado, as Imagens da Fé, Relido, & Dmnas

te«
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58 4 'Breve defcripçâõ da TerfpeBivâ da Capella de SJgnacio.
fyfcftres Imperiaes , & ambos Hereges : 3 Nas vefperas da Santiffima Tnndade
hum por nome FidericoLudovizi ; & o noanno de 1697. nurn !**eni03 de oyto
outro Adolpho Gapo , occupados em annosmereceo hum grande favor de San»
exprefíara perfpe&ivade húa hgura do to Ignacio, por fer hino de hum Artifi-
Santo. E porque no meímo tempo a Di • ce 3 que havia trabalhado na fabrica da
vina infpiraçaô hia imprimindo nos íeus íua Capella. Tinha cahido eíie menino
corações aquella pia affeyçaõ da virtu de hfia varanda, que diítava da terra
de, que coíiumavaò mover as exhorta. trinta palmos de altura; quando ouvin-
çóes de Santo Ignacio nos ânimos dos doamãy oeítrondo da queda, bradou
que o ouvia©; fahiraôdaquella obra con» por Santo Ignacio, confiada no que o
vertidos à Fede Chriílo os dous bem mando o havia fervido nas íuas obras.E
afortunados Artífices ., fem mais prega no meímo tempo vio a hum homem defi
çaõ,^ue a da Imagem mudadomcímo conhecido, íuíientando ao íeu filho nos
Santo, que todos os dias tinhaõà vifta, braços, o qual paffando-o aos da rnáy,
& tocavaõ com as mãos. depois de o ungir com hum eílranho bal-
A hum cfficial por nome Ignacío,que iamo,ihe diíTe } que naô receaííe perigo

trabalhava nos bronzes daqueila obra algumdoíeu filho, & defappareceo, O
com outro peritifilmoMeftre defta arte, menino logo ao outro dia roy à efeola
& também paíTou depois a obrar na pra. alegre, & contente , fem kfaõ algúa da
tacom omefmo Fiderico , chegou aos queda,
may ores extremos das dores de húa agu. Ceando fe começou a obra livrou hú
da pontada^ que oimpoílibilitavaó para cfficial da oppreífaô de húa grande viga,
a continuação do feu trabalho.; E com o
toque dehúa relíquia de Santo Ignacio,

invocada a íua interceíTaõ , repentina-

mente livrou das dores,& cobrou íaude.

Na fundição das maquinas de bron

q ue cahindo de muyto alto, o levaria de •

bayxo; mas por favor do Santo livrou de
evidente perigo.

Miguel Angelo Caílella cahio tam-
bém de hum andayme precipitado por

ze, para feaccommodarem na fabrica da hum repentino vagado, fem perigar; mas
Capella : conftou por experiência , que antes logo fe levantou }& continuou na
faltando algúas vezes a quantidade de obra. Caindo também de outro anday.
metal neceííaria por defcuydo, ou enga» me Francifco Metaler, Artífice Imperial,
no de quem o havia de medir, nunca fa- por lhe faltar a firmeza de hum pé ; íi-

hjaõ imperfeytas as peças fundidas,con. cou pegado a hum pao,&naòveyoabay.
tratodaa expectação dos profeííores da. xo,onde pela grande altura, que havia
quella arte, sffirmando , que naó podiaô de medir, fe chegaíTe ao chaõ, perigaria,
íahir mais ajultadas com as íuas ideas.

FUN-



5«5

FVNDAÇAM DO REAL COLLEGIO DE LO-
yola no nobiliflimo íblar,& antigo Palácio , onde

Santo Ignacio nafceo.

Epois de havermos debuxa-
do com a penna a fumptuofa
Capella,que ao Patriarcha S.

Ignacio coníagràraõ feus fi-

lhos,para confiar como jura-
mente era devida efta taó honorifica glo.
ria ao feu retrato , por tantos modos^da*
do a fer viílo na eitampa efcrita

;
pedia a

razaõ, que neíte lugar também defere-
veffemos a fabrica do Collegio deLoyo-
la , & magnifico Templo , dedicado ao
tnefmo Santo, para ler venerado , naõ fó
o Palácio onde nafceo , mas também o
mefmoapofentoemquefoy vifitado do
Apoftolo S-Pedro , vindo do Ceo a dar-
lhe perfeyta faude , & afegurarlhe ma •

yor vida
; & nelle fe converteo por meyo

das Divinas infpiraçóes , & liçaô das vi*
das dos Santos.

Sendo pois Geral da Companhia o M.
R.P.Joaõ Paulo Oliva, & defejando que
naquellaobrafe competiffem entre íi a
mageftade, a grandeza,& aíermofura,
fez que foffe delineada em Roma pelas
idèas do celebre Arquitedo Fontano.E
o M.R. P.Carlos Noyelle, que lhe íuc-
cedeonoGeneralato, ordenou cópre-
ceyco de obediencia,que em nada difere-
paíTenella o magnifico do fumptuofo,fe.
guindo-íe odeíenhoaffim ideado. E co-
meçando-fca fabricar,naõ fóoCollegio,
mas também a Igreja, que he de compe.
tente arquitectura, continuou , crefceo,
& fubio a obra até fe poder habitar o
Collegio antes de chegara toda a fua ai.
tura,& ornar a Capeila do Santo Patri-
archa com o preciofo poflivcl. E engran-
decèraõ ranro os mais infignes Meílres
da arte o arrogante das -idéasdaobrato.
da i jà depois de apparecer fahida dos
ahecíles grande parte do feu profunda\i

do vulto; que confiderada a fua matéria,
&fórma,afazia5 excederá Real fabrica
de S.Lourenço do Efcurial, naó obftante
fer mayor a esfera detfa na lua compete-
teextençaó.

A Igreja,que he o coração deite idea*
do corpo,por fer o centro deftinado para
a veneração do Santo, aííim no formal ,
como no material , reveítido de jafpes
nunca até entaõ conhecidos naquelle
Paiz,propôem parelha de magnificência,
& riqueza. Neítes princípios fe funda •

vaoconceytodosquediziaô, que clii
obra demandava húa fuecefliva defpeza
de milhões : a qual por depender da li.

beraíidade Real, nunca havia de parar,
fe a naó detivefle a ímmenía defpeza das
guerras, perdas muyto confíderaveis da
prata nos naufrágios dos galeões de
Hefpanha , & prezas de feus inimigos.
Mas ainda affim orçando fe a importân-
cia do que fe terá empregado neíh obra,
entrando hua grande foma de muytos
mii pezos,que logo no feu principio deu
a íereniíiima Rainha D.Mariannade Au.
ítna smãy del.Rey Catholico Carlos II.

& féis mil ducados Caftelhanos effc
<íHvosporanno,& confignados por Sua
Mageftade nos bens da Coroa : & outras
contribuições dos naturaes de Guipuf.
cua,ôc terras confinantes , affim da No.
breza, como da mercancia de índias, on»
de fe fuppunha húa groííà herança,ou le.
gado de humBifcainho ,offertadas to.
das liberalmente para aquella taó exalta,
da fabrica

, parece que naó desfaz na ver-
dade o que dúTe hum Guipufcuano em
Lisboa, vtntío à Corte a tratar de fuás
particulares dependências ,& deu noti«
eia daquelle edifício , moítrando o deli-
neado em rifeo groíTo. Porque affirmou

ks

*
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fer de tão exccífívo preço o todo do àiL
jjendio aclual,& grande depoííto para o
íucceffivo, que obrigou aos que oviraõ
aavalialIo,comoià diíTemos em outro
lugar, em muytomais de quatrocentos
mil cruzados.Ê não [parecerá encareci,

mento Hefpanhol , fe efte affeyçoado â
Cafa de Loyola meteo na conta o valor
dàquelle folar, & nobiliffimo Palácio , jà

por nos lembrado ; & aífim mais toda a
jituação do terreno adherente. Porque
tudo por falta de íiicceffaõ , era jà dos
Excellentiflimos fenhores Marquezes
de Alcanhizas, &Qropeza

; & depois
foy doado àíercniJlíma Rainha D. Ma-
rianna de Auftria , que o havia pedido
aos ditos Senhores para o edifício do
novo Gollegio de que falíamos.

E fe houvermos de entender, que para
o mefmo emprego concorreo por parte
da Nobreza a liberalidade dos aparenta»
dos de S.Ignacioj também fe julgará ve«
rofimel a fua arbitrada defpsza. Porque
pelas veas dos ligados por fangue,8c affi*

nidadeem ambas Unhas paterna , & ma-
terna de S.ígnacio(mas pela mayor par-

le pelaconfanguinea}corrediffufo oef-
plendor dos Excellentiííimos fenhores

Marquezes de Alcanhizas,& Oropeza :

pdos Duques de Naxera,8c mais antigo

Almirante de Caftella rodos Condes de
Onhate, Duques de Feria , & Maqueda :

o dos Condes de Banhos, Condes de Ia

Puebla,& Duques de Gandia , que por
conhecerem a exaltação da Caía de Lo-
yola fcligàraõ com cila : & todas eftas

lianças moftraó os cxaclos Hiftoriado-

resdaVida de S.Ignacio. Ejfe tanto fe

prezaô eftas Profapias de aparentadas

com a Cafa de Loyola,quando reveren-

tes à eminência da fantidade delgnacio;
empenho era muyto natural, que para fe

lhe fabricarhumTemplo no folar de fua

Cafa,offereccííem elles também a prata,

& ouro das fuás. Nãoabundavão deites

metaesos filhos do S.Patriarcha em Ro-
ma :& mais pode o feu amor acender nos
ânimos dos devotos do Santo o defejo

de lhe edificarem a Capella 3 que jà def-

to de Loyola.
crcvêmoSj& he hum dos maravilhofos
exemplos da fua glorificação.

E para não faltar no Templo do Col«
legiode Loyola a confirmação da mefma
gloria nos maravilhofos fueceífos, & mi»

lagresdoSanto,aflímcomo não faltarão

na fabrica da fua Capella em Romai con-
taremos

( fallando agora da que lhe con-
fagràraõ emGuipuícua)os que prece,

dèrãoà fundação do Coliegio de Loyo*
la ;& também diremos os que fe lhe fe«

guirão, fervindo huns, Sc outros exem-
plos de ornato hiftorico ao edifício , que
no Palácio do nafeimento de S. Ignacio
cà na terra lhe confagrou o amor dos
feusnaturaes,comoahum dos efeolhi»

dos glorificados por Deos.
• Também os caítigos,quando faõmyf-
teriofos,pòdem ter o nome de milagres>
ou maravilhas,pela mayor,ou menor có-
fíderação de quem as ouve. Na Provín-
cia de Caftella erão muyto grandes os
defejosdos Religiofos da Companhia ,
para verem fundado o Coliegio no folar>

& Cafa de Loyola , do qual actualmente
falíamos. E litigando fobre o direyto ao
morgado defta Cafa os fenhores D. Ma-
thias Ignacio de Loyola ,& D. Anna de
Laífalde fua mulher , com os fenhores
Marquezes de Alcanhizas, & Oropeza *

vencerãoo pleyto os primeyros perten»

dentes, promettendo para a fundação do
dito Coliegio, fe o direyto controverti-
do fe julgaíTe por elles ; mas paífárão

muytos annos fem cumprirem a palavra
da fua ptomefia. E havendo na fua Cafa
quatro filhos, todos lhes morrerão , fem
lhes ficar fueceífor algum para a confer-
vaçáo dàquelle morgado , fendo grave-
mente fenfível efte caftigo em pena do
efquecimento tãomanifefto , que Deos
nãoquiz deyxar fem vingança. PaíTados
depois mais oyto annos fem a defejada

íucceíTaó de fua Cafa : & reconhecendo
nefta falta o caftigo da que tivérão ,por
não fatisfazerem ao que havião promet-
tido para a defejada |fundação do Colie-

gio de Loyola j ratificarão a fua promef-
fa, fe Deos lhes déíTc hum filho, no qual

con-
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ccminuafTeafua defceruJencia. h, correi*

pendendo o fucceíío a eíre delqo, & re

novada promeíía
; completos nove

uiezes,viraô naícidohum íiiho, mas naó
ícmmaravilhofa mercê tíe Deos, pela na.

t uraí incapacidade de o poder conce ber a

mãy^por demaíiada idade,&: corpuiécáa.

£ para fer ainda mais myífenofo o ca-

íiipodc Deos , provocado pela omiffaõ
tos psysdoncvo infante dado por li-

beralidade Divina, para que elies cum-
priííem a ratificação do feu voto , palia-

rão onze annos fem a devida íatísfaçaõ

do obfequio promettído a S. ignacio no
Collegio,que íe lhe queria edificar. E, lo-

go no ultimo dos onze annos morreo o
pay daquelle único herdeyro da Caía de
Loyola » & no feguinte anno, & no mef*
mo dia da morte do pay,morreo também
o filho, ficando femíucceíTor a dita Ca-
ía.,&moílrando Deos de quanto agrado
lhe leria a fundação do Gel legio na fítua-

çaõ do PaIacio,onde havia nafeido Santo
Ignacio. E ícm controveríla algúa entra

de a deferevermos no íeu lugar. Alguns
Authoresda Vida de S. Ignacio contaõ
os miiagres antigo;, & modernos , que
paragloriade S.lgnaciocbrou a poten-
cia de Deos no Santuário de Loyola, dos
quaes laçaremos aqui os mais íingulares,

feguindo também o noílo abreviado ef«

ty lo 5 6c com advertência , de que jà dey-
xamos memoria dos mais myíteriofos
neíla nofía Hiíloria.

Na carta annual de 16 .1 ^.foy prodígio,
fa afaude,queno melmo anno por mere^
cimentos,& invocação de S. Ignacio co-
brou hum menino em Afpeytia entreva-

do, rnudo^ & defeonfiado de todos os
remédios humanos. Porque vindo íua

may pedira Santo Ignacio diante da íua

Capelía.onde íe venera com devctiííimo

culto hum dedo feu ; eíieve no entre»

tanto da íua petição com hua vela aceía,

& prometteo 20 Santo, que depois de al-

cançada a íaude do filho,viria com elle a

fazerlhe hua novena. £ voltandofe para
caía, aéhou ao filho levantado da cama,

raó entaões fenhores Marquezes de Al- faltando, & ouvindo ,& com tal difpofi
chanizas, & Oropeza com legitimo di

reyto na póííeylk herança da Caía de La*»

yola, por deícender a fenhora Marqueza
por linha recla do íenhor Martim Gar-
cia de Loyoía 3íobrinhode S» Ignacio , fi-

lho de íeu irmaõ mayor. E por efle cami-
nho tantas vezes maraviíhofo , vcyo-a
occaíiaô de fazer a Exeeiknt iílima fe-

nhora.Marqueza o obíequio ià dito à íe.

reniílíma Rainha D. Maráamia de Abt-

çàó,quelogoveyo com a máy a rendec
as graças ao Santo

s
& dar principio à fua

novena promertida.

Hum mancebo natural de Afcoyíia,

contava mais de trinta annos de idade,
& muytos de hum mal continuado

, que
o trazia meyo morto da cintura para
bayxo, fem poder dar hum paífo: &fez
voto a S. Ignacio de ir defcalço a viíkar a

íua Capelia de Loyola, efperandoda íua
tnanaoffertadoro!ar,&Cafade j.oyo- iníerceffaõa defej ida íaude. Elogo de
la , para a fundação de taõ celebrado
Collegio. -

.

Até aqui os rmravilhoíos íuccefTos
precedétesà fundação dcfte Collegio,
Templo,& Capelia de SJgnacioem Gui-
puícua:& tratando agora dos milagres
mais particulares, que depois de funda

pois de fazer efte voto , repentinamente
fe achou livre daquella taõ antiga en.

fermidade. Veyo defcalço a cumprir o
feu voto ; confeíTouíe,& commungou na
Capelia do Santo .•& também eíie mila»
grehe do mefmoanno acima de i6sf. A
meíma mercê de íaude femelhante mere-

do o Collegio,& fer habitado dos nofíbs ceo hum menino em Afpeytia por nome
Religiofos,foraõ confirmações da glori- Nicolao. Porque naó podendo andar fe-
fícaçaõ de S. Ignacio

;
faremos o que jàfi- naõencoíladoa hum pao,porfe lhe ha.

zemos,dandoa!er os que foraõ viíios, verem deslocado ambos es joelhos
; un.

quando íe fabricava a Capelia do Santo gindo ambos com o azeyte da alampada
em Roma,&deyxamos lembrados depois do Sãto,íogo depois da uncçaôyq fez cõ

grande
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grande fe na fua interccífaõ , ccbrou in- Jà dilfemos nefta noífa Hiíloria quan-
teyra faude, precedendo a efta maravi- tozelavaS.Ignaeâoobeinda Gudecfpi-
lha outra. Nanoytedodia da fobredita ritual dos próximos , concaado alguns
micçaó, eftando dormindo o defpertà cafos deita milagtaía matéria , a&m an .

raõ com exceíTa as dores dos joelhos , & tes , como depois de fua morte» E para
acordou para cobrar taõ firme faude , q naõ faltar com íemdhantes maravilhas
pode virá Capella do Santo femencofto ao foccorro efpiricual das almas nefta
algum,5c fez nella duas novenas, fua Capella de Loyoia

; muyros dos de-
Hum moço natural de cerco Lugar votos do Santo, que fó entravaõ ntlla le *

diíhnte quatro legoas de Loyoia, aíeyja vadosdacuriofidadede lhe verem o feu
do de hua perna, lema poderem melho nquuiimo ornato ; naõ fe fahiaõ delia
raros remédios humanos

5 invocando a fem fazerem húa psrfeyta confiilaõ de
S.Ignacio,fez voto de virem romaria a feus peccados, movidos interiormente
pedirlhe a faude. E como naõ podia dar os feus corações para quietação de fuás
humpaíTo,fem gaftar ndle muyto tem* coníciencias,&refjrma das vidas.
po

;
íeu amo, que era hum Ca^alheyro Temos chegado ao fim do texto Livro,

rico, lhediífe,que tomaffe hum dos feus deitaHiílona,& Vida de S.lgnacionoílo
eayallos,&nellefizeire a fua peregrina- fantiílimo Fatriarcha;&todofoy daçlo-
çaó. Foy porém taõ viva a fè deite en . rificaçaô có q Chnílo

JESU feu Senhor
fermo,quena5 quiz viríenaõ a pé, pro. &noíTo o quiz glorificar no mundo, &
teftando,que eíTa fora a condição do feu dar a entender quanto vivia glorificado
voro. E tendo andado jà húa iegoa do no Ceo. No eíludo que fizemos , para qmodo q pode até chegar a hua paragem, q no noiío idioma fe leffe o heróico de fuás
diftava de Loyoia três legoas, experi. virtudes , o maravilhoío de feus exem-
mentando, que dálli por diante hia a me. plos,& o elevado do feu efpintOjtambem
lhoriacrefcendo,affim como hia cami- foyattendendoàquellagioria,quefepo.
nhandOi defeuberta de hum monte a Ga- dera coníiderar rio nome de Ignacio,fem«
fa do Santuário de Loyoia , ajoelhou fa- pre fuaviíTimo a todos os feus fijhos , £c
zendooraçaõaoSanto,5c nomefmo põ- fingularmenteo que entre os mais com
to fe achou de todo faõ, 5c foy correndo muyto devida devoção o reconhece
ameterfe na Capella do Santo a darlhe âmabiUffimo Pay efte humilde Fran*
as graças de taõ milagrofa faude. > cifeo.

PROTESTAÇAM DO AUTHOR.

N Ao damos porfantidade canonizada .aquella que muytas vezes louvámos nefia
Hi/2orias como diftinta dosfugeytos venerados porpuas virtudes,& he fó pubíi>

cada pela verdade dos Authores.E o mefmo dizemos dos cafos eíiimaâos por milagrofos

fó pelo credito da féhumana,& piedade Chriãã:como também das profecias,& revela*
coes dos Varões âluítres, que nomeamos. Porque nos obriga o Decreto de Sua Santidade
o Papa Urbano VIILa nao reverenciarmospor Santos com culto Canónico mais que os de-
clarados pela Igreja: & também a fó darmos por legitimamente provados com a fua au-
thoridade os milagres, que tilesfizerao, profecias, & revelações .que tiverao '. & affim
ofazemos.

J
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